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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu teori, 

efektivitas, dan hukum. Efektivitas sendiri berkaitan dengan keefektifan 

hukum di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 2 (dua) 

kata yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektif dan keefektifan. Efektif 

artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur 

arau mujarab (tentang obat), (3) dapat membawa hasil; berhasil guna 

(tentang usaha, tindakan); mangkus, dan (4) mulai berlaku (tentang undang-

undang dan peraturan). Sedangkan keefektifan dapat berarti (1) keadaa 

berpengaruh; hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban (tentang obat), 

dan (3) keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan.17  

Teori efektivitas hukum dapat diartikan sebagai teori yang mengkaji 

dan menganalisis terkait keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang 

memengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum itu sendiri. Dari 

pengertian tersebut, yang menjadi fokus kajian teori efektivitas hukum 

adalah keberhasilan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, kegagalan 

dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, dan faktor-faktor yang 

memengaruhi kedua hal tersebut.18 

                                                
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring), diakses dari https://kbbi.kemendikbud.go.id, 

pada tanggal 19 Desember 2018. 
18 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 303. 

https://kbbi.kemendikbud.go.id/
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Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) unsur yang 

harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut: 

1. Struktur hukum (structure of the law), yaitu berkaitan dengan 

kelembagaan yang berwenang melakukan penegakan hukum. Dalam hal 

ini termasuk juga unsur-unsur dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, cara 

naik banding dari satu peradilan ke peradilan yang lain serta penataan 

badan legislatif; 

2. Substansi hukum (substance rule of the law), yaitu berkaitan dengan 

aturan, norma serta perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum. 

Termasuk pula produk hukum berupa keputusan dan peraturan yang 

dihasilkan oleh suatu sistem hukum; dan 

3. Budaya hukum (legal culture), yaitu terkait sikap dan kesadaran 

masyarakat dimana sistem hukum itu dijalankan. Kesadaran masyarakat 

dapat menjadi faktor pendukung apabila masyarakat mau mematuhi 

substansi hukum yang ada. Sebaliknya, kesadaran masyarakat akan 

menjadi faktor penghambat apabila masyarakat tidak mau mematuhi 

substansi hukum itu sendiri.19 

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

hukum di masyarakat nantinya akan menjadi tolak ukur daripada efektivitas 

hukum yang juga merupakan esensi dari penegakan hukum. Penegakan 

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif di masyarakat 

                                                
19 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum, hlm. 305-307. 
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sebagaimana seharusnya hukum itu dipatuhi dan ditaati.20 Soerjono 

Soekanto berpendapat ada 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan agar 

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Kelima faktor tersebut 

adalah sebagai berikut:21 

1. Faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, yaitu peraturan tertulis yang 

berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun 

daerah; 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas dan mendukung 

penerapan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu ruang lingkup sarana yang mendukung 

penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesadarannya dalam 

mematuhi hukum; dan 

5. Faktor kebudayaan, yaitu berkaitan dengan hasil karya, cipta, dan rasa 

yang ada dalam pergaulan hidup manusia. 

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dengan baik dan seksama 

karena kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Apabila ada salah satu faktor yang tidak diperhatikan, maka penegakan 

hukum tidak akan tercapai dan berjalan dengan baik. 

Pandangan lain terkait dengan efektivitas hukum juga dikemukakan 

oleh Clearence J. Dias. Clearence J. Dias berpandangan bahwa ada 5 (lima) 

                                                
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), hlm. 292. 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1986), hlm. 5. 
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syarat untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem hukum. Kelima 

syarat tersebut meliputi: 

1. Mudah tidaknya isi dari peraturan itu ditangkap; 

2. Luas tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui isi dari peraturan 

yang bersangkutan; 

3. Efektif atau tidak suatu peraturan tersebut dari mobilisasi dengan bantuan 

aparat administrasi dan warga masyarakat yang terlibat; 

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi, 

dimasuki dan cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa; dan 

5. Adanya anggapan dan pengakuan di kalangan masyarakat bahwa 

peraturan tersebut memang efektif.22 

 

B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah 

1. Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia 

Rumusan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945); 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); 

                                                
22 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum, hlm. 308. 
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c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(PERPPU); 

d. Peraturan Pemerintah (PP); 

e. Peraturan Presiden (Perpres); 

f. Peraturan Daerah Provinsi; 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Merujuk pada pasal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

berada pada tingkatan terbawah hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Peraturan daerah merupakan bentuk 

perwujudan sistem desentralisasi yang ada di Indonesia.  

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas perbantuan.23 Lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU PEMDA) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.24 

Peraturan daerah merupakan peraturan yang ditandatangani oleh 

Kepala Daerah. Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan 

                                                
23 Lihat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
24 Lihat Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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yang dalam hal ini sesuai dengan jenis tugas perbantuan dalam urusan 

rumah tangga otonomi. Di samping itu, materi muatan peraturan daerah 

juga berisi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi khusus daerah tersebut.25 

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan daerah lain yang mempunyai materi muatas sejenis dan 

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.26 

2. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 155 

Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras 

Berdasarkan asas otonomi daerah, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran 

Minuman Keras merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gresik. Peraturan daerah ini disahkan dan ditandatangani 

oleh Bupati Gresik. 

Latar belakang dari dikeluarkannya peraturan daerah ini adalah 

banyaknya minuman keras yang beredar di wilayah Kabupaten Gresik. 

Hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik minuman keras 

masih diedarkan dan didapatkan dengan mudah. Penjualan minuman 

keras dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dengan berkedok 

toko kelontong atau warung kopi dan bahkan dilakukan secara terang-

terangan.  

                                                
25 Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), hlm. 78-79. 
26 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 19. 
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Pemerintah Kabupaten Gresik tidak ingin masyarakatnya, terutama 

generasi muda menyalahgunakan minuman beralkohol yang nantinya 

akan membahayakan dirinya sendiri. Di samping itu, posisi Gresik di 

wilayah Gerbang Kertasusila sekaligus sebagai penyangga Ibukota 

Provinsi Jawa Timur sangat rentan terhadap gejala sosial yang berakibat 

merusak generasi muda. Salah satunya adalah penyalahgunaan 

minuman beralkohol.  

Secara keseluruhan, peraturan daerah ini berisi tentang larangan, 

pengawasan dan pengendalian beredarnya minuman beralkohol di 

Gresik yang semakin menjamur. Namun bukan berarti bahwa minuman 

beralkohol dilarang sepenuhnya di Kabupaten Gresik. Minuman 

beralkohol boleh diedarkan asalkan untuk tujuan kesehatan serta untuk 

memenuhi kebutuhan tamu di hotel berbintang 3,4, dan 5.27 

Sementara itu, mengenai pengawasan terhadap peredaran minuman 

beralkohol dilakukan oleh Bupati dan tidak boleh dilakukan oleh pihak 

lain (swasta). Dalam melakukan pengawasan, Bupati dibantu oleh tim 

yang bertugas untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman 

keras. Tim tersebut terdiri dari: 

a. Dinas Pendapatan Daerah; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Kantor Kesbanglimnas; 

                                                
27 Lihat Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. 
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d. Bagian Perekonomian; 

e. Bagian Hukum; 

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal; 

g. Unsur Kepolisian; 

h. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia; 

i. Kantor Polisi Pamong Praja; 

j. Departemen Agama; dan 

k. Unsur Masyarakat / Tokoh Masyarakat.28 

 

C. Tinjauan tentang Minuman Keras 

1. Pengertian dan Penggolongan Minuman Keras 

Minuman keras pada umumnya adalah minuman yang 

mengandung alkohol jenis etanol. Minuman keras juga biasa disebut 

dengan minuman beralkohol. Alkohol itulah yang memberikan efek 

memabukkan bagi yang mengkonsumsinya. Proses pembuatannya 

adalah dengan melalui proses fermentasi dengan dan distilasi atau 

fermentasi tanpa distilasi (penyulingan). 

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Pasal 1 Angka 

1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung 

etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dengan bahan hasil 

                                                
28 Lihat Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. 
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pertanian yang mengandung karbohidrat melalui proses fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.29  

Pengertian yang serupa juga disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan 

Penjualan Minuman Beralkohol dan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 282/Menkes/SK/II/1998 tentang Standar 

Mutu Produksi Minuman Beralkohol.  

Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa minuman keras atau 

minuman beralkohol bukanlah bagian dari narkotika. Dampak 

penyalahgunaan minuman beralkohol lebih rendah daripada 

penyalahgunaan narkotika. Meskipun bukan termasuk golongan 

narkotika, namun peredaran dan penjualan minuman beralkohol tetap 

diawasi oleh pemerintah. Minuman beralkohol terdiri dari minuman 

beralkohol yang merupakan hasil dari produksi dalam negeri atau impor. 

Selanjutnya ada beberapa penggolongan minuman beralkohol, yaitu 

sebagai berikut:30 

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang 

mengandung etanol dengan kadar sampai 5% (lima persen); 

                                                
29 Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 
30 Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. 
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b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang 

mengandung etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) 

sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan 

c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang etanol 

dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% 

(lima puluh lima persen).   

2. Dampak Minuman Keras 

Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa minuman keras 

mempunyai dampak yang buruk apabila disalahgunakan dan 

dikonsumsi secara berlebihan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa 

jangka panjang maupun jangka pendek. Dampak jangka pendek berupa 

hilangnya kesadaran peminum yang berakibat peminum tidak 

mengetahui hal apa saja yang dilakukan ketika dalam keadaan mabuk. 

Sedangkan dampak jangka panjang berupa rusaknya organ tubuh 

peminumnya. Organ tubuh yang paling terpengaruh adalah saraf. 

Bagian otak pun juga akan melemah yang nantinya berakibat pada 

kurangnya kemampuan berpikir dan rusaknya akal.31 Yang termasuk 

bagian otak yang terpengaruh adalah hipotalamus.  

Pengaruh alkohol tersebut ditentukan oleh sebarapa banyak alkohol 

yang masuk ke dalam darah. Semakin banyak meminum minuman 

beralkohol, maka pengaruhnya juga akan semakin besar. Pengaruh 

tersebut dapat diawali dengan hilangnya kontrol diri (self control) yang 

                                                
31 Maksum, Suramnya Surga, hlm. 209-210. 
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kemudian perlahan akan mengakibatkan hilangnya kontrol saraf. 

Pengaruh yang lainnya adalah bertambahnya denyut jantung sebanyak 

10 kali dalam satu menit.32 

Terlalu banyak dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi 

minuman beralkohol. Dampak tersebut dapat berupa penyakit yang 

menyerang organ-orang tubuh tertentu antara lain mengakibatkan 

penyakit hepatitis akibat rusaknya fungsi hati, kerusakan lambung, 

meningkatkan risiko kanker payudara, merusak fungsi jantung dan 

ginjal serta mengakibatkan stroke dan cacat juga gangguan pada 

pertumbuhan janin.33 

Dari beberapa dampak tersebut, yang menjadi dampak dan risiko 

terbesar adalah terjangkitnya penyakit jantung, kardiovaskular serta 

stroke. Selain itu, bisa juga terjadi masalah tekanan darah tinggi. 

Alkohol juga dapat memengaruhi kadar gula darah yang 

mengakibatkan penyakit diabetes, hiperglikemia dan hipoglikemia.34 

3. Minuman Keras dalam Hukum Positif 

Sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang 

mengatur mengenai minuman keras. Namun, dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), penyalahgunaan minuman keras 

termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan tersebut 

                                                
32 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 87-88. 
33 Tien R. Muchtadi, Sugiyono dan Fitriono Ayustaningwarno, Ilmu Pengetahuan Bahan 

Pangan (Bogor: PAU IPB, 1992), hlm. 50. 
34 Zen Abdurrahman, Dosa-Dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat (Yogyakarta: Bening, 

2011), hlm. 51. 
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dituangkan dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 

300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 539. 

Dalam Pasal 300 Ayat (1) KUHP disebutkan: 

 

Pasal 492 Ayat (1) disebutkan: 

 
 

Pasal 536 Ayat (1) disebutkan: 

 
 

Dan dalam Pasal 539 disebutkan: 
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Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

mengenai peredaran dan penjualan minuman keras diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. Lebih lanjut juga diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-

Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

4. Minuman Keras dalam Hukum Islam 

Dalam Islam, minuman keras dikenal dengan sebutan khamr. Khamr 

menurut Alquran yaitu minuman yang berasal dari biji-bijian atau buah-

buahan yang melalui berbagai proses sehingga dapat mencapai kadar 

minuman yang memabukkan.35 Hukum meminum khamr dalam Islam 

sudah jelas haram karena dalam khamr terdapat dosa yang besar. 

Keharaman khamr berdasarkan sisi mudarat yang ada pada khamr lebih 

besar daripada sisi manfaatnya.36 Terdapat banyak ayat dalam Alquran 

terkait khamr dikarenakan terjadi beberapa tahapan dalam proses 

pengharaman khamr. Ayat yang pertama turun adalah QS. An-Nahl ayat 

67: 

 

                                                
35 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78. 
36 Shubhi Sulaiman, Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi) 

(Solo”: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), hlm. 75. 
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Ayat ini merupakan ayat yang turun di Makkah. Dalam ayat ini 

belum ada hukum haramnya khamr secara pasti. Dalam ayat ini Allah 

hanya memberikan sinyal terkait minuman memabukkan merupakan 

minuman dengan bahan baku kurma dan anggur.37 Dari kedua buah 

tersebut, manusia dapat menjadikannya sesuatu, yaitu sesuatu yang 

memabukkan dan juga dapat memanfaatkannya sebagai rezeki yang 

baik. Rezeki yang baik dari kedua buah tersebut artinya buah yang 

kering dari keduanya dan segala yang sudah diolah dari kedua buah 

tersebut, baik dalam bentuk cuka, manisan maupun minuman perasan. 

Semuanya adalah halal sebelum disalahgunakan. 

Kemudian, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, turunlah QS. Al-

Baqarah (2) ayat 219: 

 

Pada tahapan kedua ini, Allah menjelaskan terkait adanya unsur 

manfaat dan mudharat yang ada pada khamr. Allah juga menyebutkan 

bahwa mudharat yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. 

Mudharat tersebut berkaitan dengan masalah agama, sedangkan 

manfaatnya berkaitan dengan urusan duniawi.  

                                                
37 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an (Tafsir 

Al-Qur’an Tematik) (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 244. 
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Kemudian turunlah ayat pada tahap selanjutnya yaitu QS. An-Nisaa’ 

ayat 43 yang berbunyi: 

 

Dalam ayat ini Allah tidak secara tegas menunjukkan hukum haram 

pada khamr namun hanya terbatas pada larangan salat dalam keadaan 

mabuk. Dengan kata lain, meminum khamr dilarang sebelum 

dilaksanakannya salat. Efek dari ayat ini adalah umat Islam pada saat itu 

tidak meminum khamr, kecuali setelah selesai melaksanakan salat 

isya.38  

Kemudian setelah itu turunlah QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang 

secara tegas mengandung larangan meminum kharm. Ayat tersebut 

berbunyi: 

 

 

                                                
38 Ibid., hlm. 246. 
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Dalam ayat ini Allah melarang secara tegas atas haramnya khamr. 

Ayat ini juga merupakan jawaban dari diamnya Rasulullah SAW ketika 

sahabat mengatakan tidak akan meminum khamr bila dekat waktu shalat 

dan hanya meminum khamr pada waktu-waktu tertentu saja seperti 

sehabis subuh dan sehabis isya’.  
Khamr dalam Islam adalah segala jenis minuman yang mempunyai 

sifat memabukkan. Batasan suatu minuman disebut sebagai khamr pada 

dasarnya dilihat dari sifatnya, bukan pada jenis dan bahannya.39 Setiap 

yang memabukkan dalam Islam adalah haram, apapun bentuknya. 

Sedikit atau banyak khamr yang diminum apabila memabukkan tetaplah 

haram.  

Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa ada seorang laki-laki dari 

Jaysyan (Yaman) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman 

yang mereka minum di tempat mereka. Minuman tersebut terbuat dari 

shorghum yang disebut al-mizru. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, 

“Apakah memabukkan?” kemudian laki-laki tersebut menjawab, 

“benar.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda:40 

 

                                                
39 Taufikin, “Hukum Islam tentang Minuman Keras: Pencegahan dan Penanggulangan 

Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak,” Jurnal 

Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 485. 
40 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III (Beirut: Dar Ihyai at-Turats al-‘Arabi, t.t.), hlm. 

1588. 
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Allah tidak hanya melaknat barang siapa yang mengonsumsi khamr 

saja, akan tetapi setiap yang terlibat dalam produksi, penjualan, 

pendistribusian, dan sebagainya juga akan dilaknat Allah. Hal ini sesuai 

dengan hadis Nabi41: 

 

Berdasarkan Alquran dan hadis Nabi SAW tersebut, maka 

meminum khamr termasuk dalam jarimah hudud (syurb al-khamr). 

Karena termasuk dalam jarimah, maka dilaksanakan had bagi orang-

orang yang melakukan syurb al-khamr dengan cara menyuruh pelaku 

untuk duduk di atas tanah, kemudian dipukul bagian punggungnya 

dengan cambuk ukuran sedang sebanyak 80 kali cambukan. Begitu 

halnya dengan pelaku perempuan, hukumannya sama seperti laki-laki, 

hanya saja yang membedakan adalah adanya kain penutup yang tipis 

dan tetap tidak menghalangi dari cambukan. 

 

D. Tinjauan tentang Maqashid Syariah 

Secara etimologi, maqashid syariah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu 

maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari 

maqshad yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah berarti 

jalan menuju sumber air. Dari pengertian tersebut, maqashid syariah dapat 

                                                
41 Imam Ahmad, Musnad Ahmad Juz II (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t.), hlm. 97. 
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diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada 

seorang muslim.42 Tentunya, tujuan syariat itu mengandung kemaslahatan 

umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di 

dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dilihat dari arti 

teknis belaka, akan tetapi dilihat juga dalam upaya dinamika dan 

pengembangan hukum yang mempunyai nilai filosofis.43 

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting yang ada 

dalam hukum Islam karena konsep ini menyangkut tujuan dari hukum Islam 

itu sendiri. Teori maqashid syariah pun menjadi teori penting yang harus 

dipahami dan dikuasai mujtahid yang melakukan ijtihad. Pengetahuan 

tentang maqashid syariah menjadi hal yang penting bagi keberhasilan 

mujtahid dalam menggali hukum dari sumbernya. Inti dari teori maqashid 

syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan sekaligus 

menghindarkan dari keburukan dan kemudharatan. Maslahat sedniri dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. 

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui 2 (dua) cara yaitu: 

1. Jalb al-manafi’ yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan serta kesenangan 

untuk manusia. Manfaat ini bisa dirasakan langsung saat itu juga atau 

tidak langsung pada waktu yang akan datang. 

                                                
42 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh, hlm. 154. 
43 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Syartibi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 65. 
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2. Dar al-mafasid yaitu menghindari atau mencegah kerusakan dan 

keburukan.44 

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia baik rohani 

maupun jasmani maupun individual dan sosial, ada 5 (lima) unsur pokok 

yang harus dipelihara. 5 (lima) hal yang harus dipelihara tersebut 

merupakan hal-hal yang bersifat fundamental dalam pandangan Islam bagi 

manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ahli ushul fiqh 

dan ilmuwan hukum Islam. Kelima unsur pokok itulah yang disebut sebagai 

al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-syariah.45 Kelima unsur 

pokok yang harus dipelihara adalah:  

1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Memelihara agama merupakan tujuan hukum Islam yang paling 

utama. Selain karena agama merupakan salah satu ciri khas manusia, 

agama juga merupakan pedoman hidup manusia. Agama-lah yang 

mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikan manusia lebih 

tinggi derajatnya dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena 

agama merupakan sesuatu yang sangat penting, maka menjaganya 

merupakan hal yang menjadi perhatian syariat Islam.  

Dalam hukum Islam wajib hukumnya untuk melindungi agama yang 

dianut dan diyakini seseorang. Dalam memeluk suatu agama, manusia 

hrus memperoleh rasa aman dan damai, tidak ada intimidasi maupun 

                                                
44 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” Jurnal Sultan Agung, 

Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hlm. 121. 
45 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 65. 
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paksaan dan dijamin kemerdekaannya dalam melakukan ibadah sesuai 

dengan keyakinannya masing-masing. Kebebasan beragama dalam Islam 

merupakan hal yang dilindungi melalui peraturan-peraturan dalam 

hukum Islam. 

Dalam agama Islam terdapat 3 (tiga) komponen agama yang saling 

jalin menjalin. Ketiga komponen tersebut adalah komponen akidah yang 

merupakan pegangan hidup atau pedoman setiap muslim, komponen 

akhlak yang merupakan sikap hidup dalam diri setiap muslim dan 

komponen syariat yang merupakan jalan hidup setiap muslim untuk 

berhubungan dengan Tuhannya (vertikal) maupun dalam berhubungan 

dengan sesama manusia dan makhluk lainnya (horizontal).46 

2. Memelihara jiwa (Hifzh al-Nafs) 

Memelihara jiwa berkaitan dengan hak hidup seseorang. Lebih luas, 

memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup secara terhormat 

dan mempertahankan kehidupannya, termasuk juga memelihara 

kemuliaan dan harga diri dengan cara tidak melakukan perbuatan qadzaf 

(menuduh berbuat zina), mencaci maki serta melakukan perbuatan yang 

serupa.  

Jiwa atau nyawa merupakan suatu hal yang sangat dihargai dan 

dilindungi dalam agama Islam. Jiwa atau nyawa tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan nyawa manusia saja, akan tetapi nyawa binatang pun 

dihargai dan dilindungi dalam Islam. Atas dasar itulah Islam melarang 

                                                
46 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, hlm. 63. 



39 

 

adanya pembunuhan dan mengecam dengan keras pelaku pembunuhan 

dengan hukuman yang berat. Islam juga melindungi sarana yang 

digunakan manusia untuk mempertahankan jiwa dan hidupnya. Sebagai 

contoh dari hal tersebut adalah Islam meemerintahkan setiap muslim 

untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, menjaga 

kesehatan badan serta berobat apabila sakit.47 

3. Memelihara akal (Hifzh al-‘Aql) 

Akal termasuk dalam hal penting selanjutnya yang harus dipelihara 

dan dijaga dengan baik oleh manusia. Dengan akal, manusia dapat 

berpikir tentang Allah, tentang alam semesta dan tentang dirinya sendiri. 

Dengan akal, manusia juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya. Akal 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Akal yang 

menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Akal pula lah 

yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. 

Terkait dengan pemeliharaan akal, akal harus digunakan dan 

diarahkan untuk hal-hal tang bermanfaat bagi kepentingan hidup 

manusia dan tidak untuk hal-hal yang merugikan dan membahayakan diri 

dan kehidupan manusia. Akal harus diberdayakan secara maksimal sebab 

Islam sangat menghargai akal.  

 

                                                
47 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an Tematik (Jakarta: Kamil 

Pustaka, 2014), hlm. 28. 
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4. Memelihara keturunan (Hifzh al-Nasl) 

Islam memandang bahwa keturunan merupakan sesuatu yang 

penting untuk dijaga. Memelihara keturunan diartikan sebagai 

memelihara kelestarian dan kelanjutan umat manusia. Untuk memelihara 

keturunan, Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk menjaga 

kehormaran diri dan melakukan pernikahan secara sah. Islam melarang 

untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak harga diri manusia dan 

keturunannya. 

Secara khusus, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan 

pemeliharaan keturunan yaitu hukum kekeluargaan dan hukum 

kewarisan. Hukum-hukum tersebut secara khusus diciptakan Allah untuk 

menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan. Dengan adanya 

hukum-hukum tersebut, diharapkan pemeliharaan keturunan dapat 

berlangsung dan terjaga dengan baik.  

5. Memelihara harta (Hifzh al-Mal) 

Memelihara harta merupakan tujuan hukum Islam yang kelima. 

Harta dalam pandangan Islam yaitu pemberian Tuhan yang dapat 

digunakan untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup serta 

memenuhi hajat manusia. Islam melindungi harta beda dan hak manusia 

untuk memperoleh harta benda tersebut. Harta harus diperoleh secara 

halal dan sah. Tidak hanya itu, harta juga harus dibelanjakan dengan baik 

pula. Islam melarang dengan tegas bagi setiap muslim agar tidak 

memperoleh harta dengan cara yang haram dan tidak sesuai syariat, 
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misalnya dengan melakukan penipuan, penggelapan, perampasan, 

mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. 

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok 

tersebut, Al-Syatibi membagi menjadi 3 (tiga) tingkatan maqashid yaitu: 

1. Maqashid al-daruriyat, merupakan kebutuhan tingkat pertama yang 

yang harus dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar 

kemaslahatan dapat terwujud. Kebutuhan dalam tingkat ini disebut 

dengan kebutuhan primer yang harus ada. Apabila kebutuhan ini maka 

akan mengakibatkan terancamnya eksistensi kelima unsur maqashid; 

2. Maqashid al-hajiyyat, merupakan kebutuhan dengan tingkat yang lebih 

rendah dari maqashid al-daruriyat. Tingkatan ini merupakan kebutuhan 

sekunder yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer. Apabila 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka eksistensi dari kelima unsur 

maqashid tidak terancam namun akan mempersulit dan mempersempit 

kehidupan umat manusia; dan  

3. Maqashid al-tahsiniyat, merupakan kebutuhan penyempurna tingkat 

daruriyat. Kebutuhan dalam tingkat ini bersifat komplementer atau 

pelengkap.48 

Dalam pelaksanaannya, ketiga tingkatan maqashid saling berkaitan 

satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan. Pengelompokan ketiga tingkat 

tersebut di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. 

                                                
48 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Cet-1 (Jakarta: 

Logos Publishing House, 1995), hlm. 41. 
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Pada hakikatnya, ketiga tingkatan maqashid di atas dimaksudkan untuk 

memelihara dan mewujudkan kelima unsur maqashid syariah itu sendiri. 

Yang membedakan hanyalah peringkat kepentingan yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lain. 

 


