
43 

BAB III 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 7 Ayat (1) 

PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2006 

 

A. Kajian terhadap Pasal 7 Ayat (1) Perda kota Palembang 

No.11 Tahun 2006  

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang 

dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah 

pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi 

legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. 1

33 Peraturan 

daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi 

daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada 

dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan 

melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan 

                                                      
33 

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. 

Yokyakarta: Kanisius. hl2007m. 202 
34 

Bagir Manan. 1995.Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung. 

hlm. 89 
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perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara 

nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang- 

undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau 

kepentingan umum.34 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah 

memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian 

daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh 

asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara 

lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi 

hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan 

budaya.Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan 

Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dengan persetujuan bersama Gubernur. Jadi peraturan daerah 

merupakan aturan pemberian kewenangan (atribusian) untuk 

mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk 
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melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. 

Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah : 2 

1. Transparansi/keterbukaan  

2. Partisipasi   

3. Koordinasi dan keterpaduan.35 

 

Pengertian daerah otonom yang selanjutnya 

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Walaupun Daerah diberi wewenang untuk membuat 

peraturan daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari Pusat, 

tetapi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia, 

maka pembuatan peraturan daerah itupun harus dalam 

kerangka negara kesatuan Indonesia, karenanya harus 

memenuhi beberapa syarat yaitu : tidak boleh bertentangan 

dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan 

                                                      
35 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7). 
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perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan nasional 

telah menggariskan secara umum, bahwa pemberian otonomi 

kepada Daerah adalah untuk menunjang aspirasi perjuangan 

rakyat, mempertahankan tegaknya negara kesatuan dan 

mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara 

keseluruhan. 3

36 

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, 

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 

tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancanagan 

peraturan daerah. rancangan peraturan daerah harus 

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

Rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau 

Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.37 

Pembentukan perundang-undangan sangat berguna 

untuk menata kehidupan masyarakat. Hukum dapat berfungsi 

untuk melayani dan mengatur kehidupan bersama dalam 

                                                      
36

 Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan 

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada.2005. hlm 131 
37 

Siswanto Sunarno,Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia 

(Jakarta;Sinar Grafika, 2009) hl.37 
38 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi 

Hukum U11, Yogyakarta,2012,hlm 70 67 Ibid, hal.72  
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masyarakat.38 Peraturan daerah dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Tugas pembantuan serta merupakanpenjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan cirri khas masing-maasing daerah). Peraturan 

daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-

undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum 

nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila 

didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga 

memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan 

(Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan).4

39 

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 sebagai berikut :  

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

                                                      
39 

Sirajuddin,Perda Berbasis Norma Agama, (Jakarta;Rajawali Pers, 

20016) hl.142 
40 

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.40 

 

Penggunaan minuman memabukkan secara terus-

menerus tanpa batas, diminum sampai mabuk, sempoyongan, 

dan tidak sadar diri, hal itu dapat membawa malapetaka bagi si 

pemakai. Selain mengancam dirinya (nyawanya) juga 

mengancam keselamatan orang lain.karena itu, untuk 

mengantisipasi efek negatif dan kejahatan yang lebih besar 

akibat minuman keras, pemerintah membuat peraturan yang 

mengatur tentang minuman keras. Dalam lingkup regional, 

pemerintah daerah juga melakukan tindakan preventif dengan 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang segala 

aktifitas yang berkaitan dengan minuman keras. Begitu juga 

dengan Pemerintah kota Palembang, pada tahun 2006 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 
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Tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol. 

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa minuman 

beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan 

jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi 

bangsa, sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Mneteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol, maka untuk sarana pengawasan, penertiban dan 

pemantauannya, perlu adanya pengaturan pelarangan 

pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.41 Bahwa 

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pemeintah kota 

palembang membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang 

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol.5 

                                                      
41

 Bagian Menimbang Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006  

tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 



50 
 

Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 tentang 

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol 

berisi 12 bab dan 21 pasal. Untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang isi Perda Kota Palembang No.11 tahun 

2006, berikut akan penulis jabarkan sistematikannya. 

 

Bab I : Ketentuan Umum, terdiri dari 1 pasal 

Bab II : Maksud dan Tujuan, terdiri dari 2 pasal 

Bab III : Penggolongan minuman beralkohol, terdiri 

dari 2 pasal 

Bab IV :Pelarangan pengedaran, penjualan dan 

penggunaan, terdiri dari 6 pasal 

Bab V : Pelaporan, terdiri dari 1 pasal 

Bab VI : Penyitaan dan pemusnahan, terdiri dari 2 pasal 

Bab VII : Pengendalian, terdiri dari 1 pasal 

Bab VIII : Peran Serta Masyarakat, terdiri dari 1 pasal 

Bab IX : Penyidikan, terdiri dari 1 pasal  

Bab X : Ketentuan Pidana, terdiri dari 1 pasal 

Bab XI : Ketentuan Peralihan, terdiri dari 1 pasal 

Bab XII : Ketentuan penutup, terdiri dari 2 pasal 
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Minuman beralkohol dengan segala 

permasalahannya mutlak memerlukan pengaturan hukum. 

Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mencegah 

meluasnya minuman beralkohol di kalangan masyarakat. 

Adapun dasar pemikiran ditetapkannya Perda Kota Palembang 

No.11 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:  6 

1. Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol dimaksudkan sebagai sarana pengawasan, 

penertiban dan pemantauan usaha perdagangan minuman 

beralkohol dalam Daerah. 

2. Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat 

3. Sebagai usaha untuk membatasi dan mempersempit ruang 

gerak peredaran dan penjualan minuman beralkohol 

Sejumlah pasal dalam Perda No 11 Tahun 2006 

tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol telah menegaskan larangan mengedarkan dan 

mengkomsumsi minuman beralkohol, diantaranya, pasal 6, 

dan pasal 9 dan pada pasal 7 telah mengatur pengecualian 

                                                      
42 

Bagian Penjelasan Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006, Ibid., 
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yang bunyinya : (1) disebutkan bahwa setiap orang atau badan 

dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat 

minuman beralkohol untuk Golongan A, Golongan B dan 

Golongan C, Kecuali di a). Hotel berbintang 3, 4 dan 5, b) 

Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka c) 

Tempat-tempat tertentu yang di tetapkan oleh Walikota7.43 

Tujuan dalam pengecualian pembolehan  

penjualan dan pengedaran minuman beralkohol disebutkan 

untuk warga negara asing tertentu yang bertugas diindonesia, 

orang yang berangkat keluar negeri atau orrang yang datang 

dari luar negeri dengan pembebasan bea masuk, cukai dan 

pajak atau tidak mendapatkan pembebasan, dan kepada 

penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk 

tujuan kesehatan dan upacaa ritual keagamaan. Upaya 

pengendalian minuman beralkohol tersebut hanya 

diperbolehkan untuk orang-orang tertentu saja, agar supaya 

minuman beralkohol tidak dijual secara bebas yang akan 

berdampak negatif terhadap masyarakat. pembolehan 

penjualan terhadap minuman beralkohol dalam perda ini 

                                                      
43 

Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006  
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mengarah kepada ekonomi daerah Palembnag dengan adanya 

penjualan minuman beralkohol di hotel bintang3,4,dan 5 

hingga restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka 

serrta tempat-tempat yang ditentukan oleh Walikota menaikan 

pendapatan dengan warga negara asing yang datang kedaerah 

Palembang. 

Telah banyak bukti yang menunjukkan dengan 

adanya pelarangan atas minuman beralkohol maka peredaran 

barang illegal justru meningkat, konsumsi oplosan semakin 

tinggi. merujuk kepada minuman beralkohol dan industrinya, 

serta kebijakan hukum mengenai minuman beralkohol. 

dampak penjualan alkohol bagi perekonomian, dari perolehan 

cukai di Indonesia. Negara dengan mayoritas Muslim ini tahun 

lalu mendapatkan Rp 126,7 triliun dari hasil pajak cukai rokok 

dan alkohol. Kedua barang ini tergolong unik karena meski 

banyak menuai kontroversi di dalamnya, tetapi sampai 

sekarang nyatanya banyak masyarakat yang tetap gemar 

mengonsumsinya. 

Karena lemahnya pengawasan dan penindakan 

maka peredaran minuman beralkohol menjadi tidak tentu arah. 
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Negara malah mengambil keuntungan dari minuman 

beralkohol lewat target cukai sebesar Rp6,5 triliun untuk 2018. 

Target ini bahkan meningkat dari tahun sebelumnya.  

Membangun hukum nasional yang lebih 

bermartabat, nilai-nilai agama termasuk norma-norma agama 

seharusnya menjadi alat ukur berlakunya suatu peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tidak terkecuali peraturan 

khamar di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Hamdan Zoelva 

bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan 

hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan. Dasar 

Ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur 

untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan 

untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum 

yang tidak konstitusional. 8 

44 Sehingga fungsi negara 

seharusnya hadir dalam melindungi setiap agama dan 

pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah; 

memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar 

                                                      
44 

Hamdan Zoelva, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, 2009,   

Http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com., diakses 19 April 2019.  
45 

A. Rahmat Rosyadi, dkk. Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif 

Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.2 

 

http://hamdanzoelva.wordpress.com/


55 
 

umat beragama; termasuk mengatur perangkat peraturan dan 

perundang undangan yang bersifat privat maupun publik.45 

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, pengaturan 

minuman beralkohol melalui UU, peraturan presiden, dan 

peraturan daerah sudah sepantasnya didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan prinsip ketuhanan yang diatur dalam UUD NRI 

Tahun 1945 sebagai sumber hukum dan prinsip dasar atau 

hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal  2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). 

Dengan demikian, sebagai hukum yang dicita-

citakan (Ius constituendum), tentunya suatu peraturan 

seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum 

dasar negara yakni UUD NRI Tahun 1945 yang berkarakter 

norma ketuhanan.46 Oleh sebab itu, legalisasi minuman 

beralkohol melalui berbagai peraturan perundangan-undangan 

termasuk Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol pada pasal 7 Ayat (1) Larangan Minuman 
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Beralkohol sudah sepantasnya ditinjau ulang dan direvisi 

dengan memberikan penegasan pelarangan minuman 

beralkohol baik dalam konteks memproduksi, 

memperdagangankan, mengedarkan dan mengkomsumsi 

minuman baik skala kecil atau di bawah 5% maupun di atas 

5% dalam segala umur baik warga negara Indonesia maupun 

warga negara asing yang berada di wilayah Palembang. 

Terkait dengan rumusan norma pengecualian dalam Pasal 7 

Ayat (1) tentang larangan Minuman Beralkohol menunjukkan 

sikap pemerintah yang “mengabaikan hukum agama”.  9 Padahal 

ketentuan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan 

bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sehingga prinsip dan nilai-nilai ketuhanan termasuk hukum 

Tuhan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara termasuk 

pembuatan hukum dan tindakan pemerintah.  

Semua Agama melarang adanya Minuman 

Beralkohol, tidak hanya pada Agma Islam saja, berikut 

Pelarangannya dalam Kitab-Kitab Agama : 

                                                      
46 

Nasaruddin Umar, Konsep Hukum Modern: Suatu Persfektif 

Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional, 

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, LP2M IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 

22, No.1.2014. h.163 
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1. Islam 

Di dalam Al Quran Surat Al Maa’idah 90, Allah 

berfirman, “Sesungguhnya khamar berjudi, berhala, mengundi 

nasib dengan panah, adalah najis termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan …” 

2. Kristen dan Yahudi 

Di dalam kitab Imamat 9:8-9, Tuhan berfirman 

kepada Harun, “Janganlah engkau minum anggur atau 

minuman keras, engkau serta anak-anakmu, supaya kamu 

jangan mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi 

kamu turun temurun” Di dalam kitab Hakim-hakim 13:4, 

Tuhan berfirman, “Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan 

minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan 

makan sesuatu yang haram”. Larangan minum alkohol atau 

yang memabukkan juga terdapat dalam Kitab Hakim-hakim 

13:14, Yesaya 5:11, Amsal 20:1, Amsal 23:20, Hosea 4:11, 

Matius 27:34, Exodus 12: 15 (RSV) 

3. Buddha 
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Aturan Kelima (The Fifth Precept) ajaran Budha 

menyebutkan, “Aku berusaha untuk tidak meminum minuman 

difermentasi dan disuling yang dapat menyebabkan 

Ketidaksadaran.” 

4. Hindu 

Kitab Hindu juga melarang minuman keras, 

“Untuk minuman keras kotoran yang diekskresikan dari beras, 

dan kotoran tersebut berasal dari setan; Oleh karena itu 

seorang imam, penguasa, atau orang biasa tidak boleh minum 

minuman keras.”  

Satu-satunya agama yang menghalalkan alkohol 

dan miras adalah agama uang (The Religion of Money). Bisnis 

alkohol adalah ladang basah. Di Amerika saja konsumsi bir 

tahun 2013 mencapai lebih dari 230 juta barrel dengan 

pendapatan tahunan 300 hingga 400 triliun Rupiah. Indonesia 

adalah salah satu pasar besar untuk penyebaran alkohol. Tidak 

perlu retorika dan debat kusir untuk membuktikan bahwa 

alkohol merusak dan mengorbankan banyak orang. Ribuan 

yayasan sosial dan kelompok-kelompok anti alkohol di 

negara-negara barat bahkan berjuang untuk menentang 
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legalisasi miras. Mereka menyadari kecanduan alkohol 

merusak kehidupan mereka dan menceraiberaikan keluarga. Di 

saat orang-orang barat yang menjadi korban kecanduan 

alkohol melawan produk-produk bir, anggur dan yang lainnya, 

pemerintah kita justru berusaha melegalisasi.10

47 

Secara konstitutional ajaran dan nilai-nilai agama 

menjadi penting dalam memberikan arah pembangunan hukum 

nasional yang di cita-citakan (ius constituendum), sehingga 

fungsi negara seharusnya hadir dalam menjamin setiap 

warganya melalui peraturan perundang-undangan, baik secara 

privat maupun publik.48  11 

Apabila terdapat keuntungan dalam perdagangan 

alkohol untuk manusia atau, misalnya melupakan kerugian 

yang di timbulkan olehnya, di anggap sebagai sebuah 

keuntungan  bagi  manusia,  maka efek negatifnya secara 

bertahap akan lebih banyak dan lebih luas sedemikian rupa 

sehingga keduanya tidak bisa di perbandingkan lagi”. Dan 

                                                      
47  Ustadz Zainur Ridwan,https://www.nahimunkar.org/larangan-miras-

bukan-hanya-di-islam-seluruh-agama-juga-melarang-ini-buktinya/, diakses 

tanggal 19 April 2019 
48 

A. Rahmat Rosyadi, dkk. Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif 

Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.2 

https://www.nahimunkar.org/larangan-miras-bukan-hanya-di-islam-seluruh-agama-juga-melarang-ini-buktinya/
https://www.nahimunkar.org/larangan-miras-bukan-hanya-di-islam-seluruh-agama-juga-melarang-ini-buktinya/
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juga orang mabuk yang melakukan tindakan pidana dianggap 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk 

seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa 

terjadi pada seorang yang sedang mabuk.49
12 

Berikut ialah beberapa pasal mengenai 

Pelarangan,Pengedaran Minuman Beralkohol ; Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penyalahgunaan  

minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 ayat 1 Diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 

paling banyak tiga ratus rupiah “Barangsiapa dengan sengaja 

menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk 

kepada seorang yang telah kelihatan mabuk.50
13 

Pada Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) menyebutkan “Barang siapa dalam keadaan mabuk di 

muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu 

ketetiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau 

melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau 

                                                      
49 Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum Islam: Alternatif Solusi 

terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, Jakarta: Restu Ilahi, 2007, hlm. 235 
50 

3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta 

Penjelasannya. (Graha Media Press)hal. 559. 
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dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, 

agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, 

diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda 

paling banyak dua puluh lima rupiah”14

51 

Diatur juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI 

No 6 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran 

dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 14 ayat 1 

“Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung 

ditempat hanya dapat dijual di : Hotel, Restoran, Bar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepariwisataan”15

52  pada Pasal 6 Dan Pada Pasal 10 Perda 

Kota Palembang No.11 Tahun 2006 ;Setiap orang atau badan 

dilarang menjadi pengecer minuman bealkohol Golongan A, 

Golongan B dan Golongan C, kecuali Toko Bebas Bea (TBB) 

dan tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 16

53 

 

                                                      
51 

Ibid., KUHP hal. 614-627 
52

 Peraturan Menteri Perdagangan RI No 6 tahun 2015, hal.10-14 
53

 Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 
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B. Analsis Hukum Islam Terhadap Pasal 7 (1)  Perda Kota 

Palembang No. 11 Tahun 2006 

Larangan minuman beralkohol dalam Alquran, 

disampaikan dengan empat tahap. Tahap pertama, Alquran 

menyebutkan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan 

dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan 

rezeki yang baik. Ayat ini diungkapkan dalam surat An-Nahl 

[16]: 67 

َِّخذُۡوَن ِمۡنہُ َسکَ  فِۡی  ًرا وَّ ِرۡزقًا َحَسنًاؕ  اِن  َو ِمۡن ثََمٰرِت النَِّخۡیِل َو اۡۡلَۡعنَاِب تَت

قَۡوٍم یَّۡعِقلُۡونَ  یًَۃ ل ِ 17ٰذِلَک َۡلٰ  

 

Terjemahannya :“Dan dari buah kurma dan 

anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki 

yang baik.”54  

Jika demikian, minuman beralkohol 

(memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, 

bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah 

mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi 

minuman keras,walaupun belum secara tegas diharamkan.  

                                                      
54

 Al-Qur’an dan terjemahan, Terjemahan Alquran An-Nahl :67, 
Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005. 
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Tahap kedua, Alquran menyebutkan bahwa 

khamar dan judi itu itu ada manfaatnya. Akan tetapi, dosa 

keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini 

diungkapkan dalam surat al-Baqarah [2]: 219 

 

یَْسئَلُْونََك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر، قُْل فِْیِهَما اِثٌْم َكبِْیٌر وَّ َمنَافُِع ِللنَّاِس، َو 

اِثُْمُهَمآ اَْكبَُر ِمْن نَّْفِعِهَما، َو یَْسأَلُْونََك َماذَا یُْنِفقُْوَن، قُِل اْلعَْفَو، َكذِلَك یُـبَـی ُن 

 َ فَكَُّرْوَن. البقرة:هللاُ لَُكُم اْۡلیِت لَعَلَُّكْم تَت  

 

 Yang bunyi terjemahannya: “Mereka bertanya 

kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada 

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. 

Dan, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 

Katakanlah, yang lebih dari keperluan demikianlah Allah 

menerangkan ayatayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.  

 

Ini artinya bahwa minuman khamar itu seharusnya 

dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak 

daripada kebaiakannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan 

haram. Hanya saja, ayat ini pun belum tegas secara konkret 

melarang meminum khamar.  
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Tahap ketiga, dalam Alquran, Allah melarang 

orang yang beriman untuk meminum khamar jika sedang salat. 

Ayat ini diungkapkan dalam surat An-Nisa’[4]: 43 

 

لوةَ َو اَْنتُْم ُسكرى َحت ى تَْعلَُمْوا َما  یاَیَُّها الَِّذْیَن اَمنُْوا ۡلَ تَْقَربُوا الصَّ

43ساء:تَقُْولُْوَن. الن  

 Yang terjemahannya berbunyi: “Hai orang-orang 

yang beriman janganlah kamu melakukan shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang 

kamu ucapkan”. Dalam ayat ini sebenarnya Allah melarang 

mabuk secara tegas, tetapi itupun belum tuntas karena 

larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang shalat. 

Sedangkan tahap keempat Allah melarang orang-orang yang 

beriman untuk meminum khamar secara tegas sepanjang 

waktu. Larangan itu diungkapkan dalam surat al-Mâ’idah 

[5]: 90 

 

ْن یاَیَُّها  الَِّذْیَن اَمنُْوآ اِنََّما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسُر َو اْۡلَْنَصاُب َو اْۡلَْزۡلَُم ِرْجٌس م 

َعَمِل الشَّْیطِن فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْوَن. اِنََّما یُِرْیدُ الشَّْیطُن اَْن یُّْوقَِع بَْینَُكُم 
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َو اْلَمْیِسِر َو یَُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر هللاِ َو َعِن اْلعَدَاَوةَ َو اْلبَْغَضآَء فِى اْلَخْمِر 

ْنتَُهْوَن. المائدة: لوةِ فََهْل اَْنتُْم مُّ 91-90الصَّ  

 

Yang terjemahannya berbunyi “Hai orang-orang 

yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan”.  

Hasanuddin Yusuf Adnan, ketua umum Dewan 

Dakwah Aceh yang merupakan guru besar fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, mengatakan bahwa di Arab, 

minuman bralkohol merupakan minuman yang lumrah dan 

minuman yang biasa-biasa saja layaknya minuman lain pada 

zaman Jahiliyah. Bagi orang Arab dulu, meminum khamar itu 

ibarat meminum kopi bagi orang Aceh atau ibarat meminum 

teh tawar bagi orang Sunda. Artinya, jika di Aceh terdapat 

kopi bubuk hitam yang selalu disimpan di hampir setiap 

rumah, minuman khamar beralkohol itu juga sesuatu hal yang 

biasa disimpan di rumah-rumah orang Arab tempo dulu. 
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Karena itu, larangan meminum khamar (alkohol) ketika 

Muhammad saw diutus menjadi nabi dan rasul itu secara 

bertahap. 18

55 

Hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan 

alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan 

masyarakat Islam.56 Hukum Islam yang dalam arti sempit juga 

disebut syariah adalah pola hidup yang lengkap dan yang 

mencakup dunia tetapi juga mencakup akhirat. Syariah 

membicarakan semua aspek kehidupan dan memberikan arah 

bagi kehidupan.Jadi syariah merupakan kesatuan organik yang 

masing-masing bagiannya tidak dapat dipisahkan. 

Berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, 

dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih 

seperti as-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn al-Qayyim al-

Jauziyyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat 

untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi 

umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga 

                                                      
55

 Adnan, Hasanuddin Yusuf, “Khamar dan Umar Bin Khatab”, dalam 

Serambinews.com, 17 Mei 2009, http://aceh.tribunnews. 

com/2015/05/08/khamar-dan-umar-bin-khattab. (Download:  4 Januari 2019) 
56 

H.A.R. Gibb, Mohammadanism, An Historical Survey, (London, 

1963), h.9-11 



67 
 

kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. At-Tufi yang 

bermazhab Hanafi bahkan lebih ekstrem lagi pendapatnya. 

Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu lebih 

diutamakan daripada dalil-dalil syara’ karena dalil-dalil syara’ 

itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 

tujuan kemaslahatan itu sendiri. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim 

al-Jauziyyah mengatakan bahwa di mana ada kemaslahatan 

maka di situlah terdapat hukum Allah. 2018.  19

 57 

Minuman beralkohol adalah yang mengandung 

alkohol (etil alcohol atau etanol) yang dibuat secara fermentasi 

dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung 

karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain 

sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil 

fermentasi yang termasuk di dalamnya minuman keras 

klasifikasi A, B, dan C. Jenis-jenis minuman beralkohol 

meliputi anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan 

minuman-minuman sejenis yang mengandung alkhohol. 

Sedangkan khamar adalah minuman yang memabukkan 

beralkohol yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau 

                                                      
57 

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-Âlamîn, 

(Beirut: Dar al-Jalil, 1973), jilid ke-3, h. 11.  
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hilang ingatan dan kesadaran seperti dengan meminum 

minuman keras (alkohol, tuak, narkotik, dan sebagainya). 20

58 

Oleh sebab itu, segala minuman yang 

memabukkan dalam Islam, atau perbuatan meminum khamar 

atau minuman beralkohol digolongkan sebagai jarimah hudud. 

Had (hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai 

hak Allah Swt. Dan arti ‘uqûbah muqaddarah adalah bahwa 

hukuman terendah dan batasan tertinggi. Artinya, hukuman itu 

adalah hak Allah Swt, dan bahwa hukuman itu tidak bisa 

digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah 

(kelompok), termasuk negara dan pemerintah.59 

Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk 

hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh 

kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara 

ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat 

penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan 

masyarakat. Jarimah-jarimah yang termasuk hak Allah Swt itu 

ada tujuh, yaitu: zina, qadzâf (menuduh orang lain berbuat 

                                                      
58

 Jimly Ashiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 

(Bandung:Angkasa, 1996),h.95.  
59

 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), h.115. 
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berzinah), meminum minuman keras, mencuri, harâbah 

(pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan 

pemberontakan 21

60 

 Pada Pasal 7 Perda No.11 Tahun 2006 tentang 

Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 

Jika dikaitkan dengan penggunaan frase pembatasan atau 

larangan dengan memakai kata “kecuali” yang meliputi 

pembolehan penjualan minuman beralkohol yaitu: Hotel 

berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana 

dan Talam Selaka dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan 

oleh Walikota.61 Maka ketentuan pasal 7 Perda No.11 tahun 

2006 ini telah menggugurkan hak Allah Swt yang telah 

menetapkan minuman beralkohol/ memabukkan sebagai 

perkara had (hudud) yaitu hukuman yang telah ditentukan 

sebagai hak Allah Swt yang sudah seharusnya tidak dapat 

dikurangi atau dikecualikan oleh siapapun individu atau 

kelompok termasuk negara dan pemerintah Indonesia. 

                                                      
60 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum..., h. .116  
61

 Pasal 7 (1) Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 
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Dalam Islam pengecualian atas suatu hukum hanya 

dibolehkan dalam kondisi darurat atau terpaksa. Keadaan 

darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam 

Alquran: Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu 

bangkai, darah daging babi dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa 

dalam keadaan terpaksa (memakannya) padahal ia tidak 

menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka ia tidak 

berdosa.  

Kata “tidak menginkan dan tidak melampaui 

batas” yang oleh Thabari ditafsirkan sebagai tidak memiliki 

nafsu yang berkobar-kobar untuk makan apa yang dilarang di 

samping tidak bermaksud untuk melampaui batas yang 

membenarkan seseorang memakan apa yang dilarang ketika ia 

mampu untuk menahan diri dari memakannya karena apa saja 

yang bisa didapat dianggap sah menurut hukum. 62 Pada Pasal 

7 Perda No.11 Tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran 

dan Penjualan Minuman Beralkohol yang terdapat 

pengecualian tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam 

karena tidaklah masuk kategori darurat. 
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 Ketundukan negara termasuk di dalamnya 

Pemerintah dan masyarakat pada norma-norma yang telah 

ditetapkan oleh Allah Swt yang telah diakui eksistensinya 

dalam pembukaan UUD 1945 “Atas berkat rahmat Allah 

Swt…”dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 63  serta sila pertama 

Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu 

dasar negara. 22

64 Maka pada pokoknya prinsip ketuhanan 

tersebut seharusnya menempatkan hukum Allah sebagai 

sumber dari segala sumber hukum negara, dimana tidak ada 

peraturan yang bertentangan dengan norma-norma ketuhanan 

atau membuat suatu aturan yang bertentangan atau 

menggugurkan hak Allah Swt yang telah menetapkan 

minuman beralkohol sebagai perkara yang dilarang oleh Allah 

Swt. Dan di dalam Islam penjatuhan sanksi atas pelanggaran 

hak Allah disebut dengan istilah jarimah atau di kenal dengan 

istilah pidan Islam. Pidana Islam atau jarimah diartikan 

                                                      
62 

Muhammad Muslehuddin, Filsafat …,h.148.
 

63 
UUD NRI  Tahun 1945 Pasal 29 

64 Pancasila, Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa 
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sebagai larangan syara’ yang dijatuhi sanksi oleh pembuat 

syariat (Allah) dengan hukuman had atau takzir 65. 

Minuman beralkohol ialah induk kejahatan, 

minuman beralkohol juga dapat melalaikan seseorang dari 

ingat kepada Allah dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, 

minuman beralkohol adalah perbuatan setan, dapat merusak 

jasmani dan harta, penyebab timbulnya permusuhan antar 

manusia dan orang yang mabuk akibat minuman beralkohol 

dapat membunuh, mencuri dan berzina disebabkan hilangnya 

kontrol akal.66 Dari segi keamanan dan ketertiban masyarkat, 

minuman beralkohol dapat menimbulkan kriminalitas yang 

meresahkan dan menggelisahkan masyarakat. Berdasarkan 

besarnya madharat yang ditimbulkan oleh minuman 

beralkohol, maka para ulama sepakat dengan keharaman 

minuman beralkohol23

67 

Islam tidak hanya mengharamkan minuman 

beralkohol, baik sedikit maupun banyak, tetapi 

                                                      
65

 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1976), Cet. ke- 2, h.9-10.  
66 

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Beralkohol: dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008, hlm. 113 

67 
Ibid., hlm. 118-119 
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memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan 

orang di luar Islam. Oleh karena itu haram hukumnya orang 

Islam mengimpor minuman beralkohol, memproduksi, 

membuka atau bekerja di perusahaan pembuat minuman 

beralkohol.Hukum keharaman menjual minuman beralkohol, 

juga diterapkan dalam hukum positif. di Indonesia, khususnya 

dalam lingkup regional banyak hukum-hukum positif yang 

berisi tentang larangan menjual minuman beralkohol. Sebagai 

contoh Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 tentang 

Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Berkaitan dengan aktifitas penjualan minuman 

beralkohol, pemerintah kota Palembang mengatur penjualan 

minuman beralkohol dalam pasal 7 Perda Kota Palembang 

No.11 Tahun 2006 yang berisi: 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi penjual 

langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol 

untuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C, kecuali 

di : 

a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 
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b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam 

Selaka 

c. Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh 

Walikota.24

68 

 

Secara eksplisit (tegas) perda ini berisi tentang 

larangan menjual minuman beralkohol, tetapi jika dicermati 

lebih dalam, perda ini juga memberikan keleluasaan bagi siapa 

saja untuk memperdagangkan minuman keras. Pada dasarnya 

Perda No.11 Tahun 2006 digunakan untuk mengatur, 

menertibkan dan mengawasi peredaran dan penjualan 

minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kota Palembang. 

Orientasinya adalah memberikan tindakan preventif terhadap 

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat berpengaruh 

negatif pada kesehatan masyarakat baik jasmani dan rohani. 

Namun jika dilihat substansinya Perda ini justru 

memberikan legalitas terhadap penjualan minuman beralkohol 

ataupun seseorang yang ingin mengkonsumsi minuman 

beralkohol. Perda ini mengharuskan seseorang untuk 

                                                      
68 Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 



75 
 

mengantongi izin penjualan minuman beralkohol dari 

walikota, sebelum dapat menjual ataupun meminum minuman 

beralkohol. 

Menurut penulis Perda Kota Palembang No. 11 

Tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol tersebut kontradiktif dengan hukum 

Islam yang dengan tegas mengharamkan segala bentuk 

aktifitas yang berkaitan dengan khamr, baik mengkonsumsi, 

memproduksi ataupun menjualnya. Hal ini sesuai dengan 

hadits Rasulullah saw:25 Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu 

‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

 

َوُمْعتَِصِرَها، َوبَائِِعَها لُِعنَِت اْلَخْمُر َعلَى َعْشَرةِ أَْوُجٍه بِعَْینَِها َوَعاِصِرَها 

 .َوُمْبتَاِعَها، َوَحاِمِلَها َواْلَمْحُمولَِة إِلَْیِه، َوآِكِل ثََمنَِها، َوَشاِربَِها َوَساقِیَها

 

‘Khamr dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada 

zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk 

diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) 

                                                      
69 Shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah, no. 2725], Sunan Ibni Majah 

(II/1121, no. 3380), dan ini lafazhnya. Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), 

Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298). 
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pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk 

membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, 

(9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya.’” 69 

 

Seharusnya tidak ada toleransi dalam bentuk 

apapun terhadap segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan 

minuman beralkohol. Perda Kota Palembang  No. 11 Tahun 

2006 tidak dapat memberikan proteksi terhadap madharat yang 

ditimbulkan akibat minuman beralkohol. Akibatnya 

masyarakat tetap dapat mabuk-mabukan walaupun dibatasi 

ruang dan tempatnya. Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain 

selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan 

bagian dari menjalani din (agama)nya secara kaffah. Kalau 

kini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat 

Islam di berbagai tempat, kelahirannya bukan karena terlanda 

euphoria demokrasi atau reformasi serta kebebasan.  

Hal itu lahir karena kesadaran umat Islam terhadap 

perbedaan hukum positif yang berasal dari akal pemikiran 

manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari dua 

rujukan hidup yang valid, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Maka hukum Islam dipandang paling sesuai dengan kebutuhan 
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hidup manusia (maqashidusy-syari’ah al-khamsah), yakni 

melindungi din (agama), jiwa, harta, akal dan keturunan. 

Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup 

yang paling mendasar, maka ia harus dilaksanakan. Melalui 

penegakan syariat Islam inilah hukum pidana Islam lahir 

menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya. 

Perda Kota Palembang  No. 11 Tahun 2006  pada 

prinsipnya hampir sama dengan syariat Islam dalam 

menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-

hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman 

masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.Meskipun 

begitu, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu 

bahwa syariat menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi 

masyarakat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan soal 

akhlak,dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan 

akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak 

demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan 

telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali, dan baru 

mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa 

kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan 
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masyarakat26.70 Di dalam Perda Kota Palembang No. 11 Tahun 

2006, khusunya pasal 7 ayat 1 point (a) : ” Setiap orang atau 

badan dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum 

ditempat minuman beralkohol untuk Golongan A, Golongan B 

dan Golongan C, kecuali di... ”71 Pasal ini dengan jelas-jelas 

memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjual 

minuman beralkohol baik Hotel, Restoran atau ditempat 

tertentu dengan catatan mendapatkan izin terlebih dahulu dari 

walikota Palembang. 27

72 

Perhatian syariat yang lebih menekankan kepada 

segi akhlak ini disebabkan karena hukum-hukum syariat 

ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan 

akhlak-akhlak yang baik dan menganjurkan keutamaan serta 

bertujuan membentuk masyarakat yang baik. Persoalan akhlak 

yang baik tidak mendapat perhatian utama pada hukum pidana 

positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas agama, 

                                                      
70 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat 

dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 85. 
71 Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 pasal 7 (1) 

72 
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan 

Bintang,1993,hlm. 4 
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melainkan ditegakkan atas dasar kehidupan nyata dan adat-

adat serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat. 28

73 

Hal ini menunjukkan bahwa Perda ini belum 

mampu memberikan proteksi terhadap tindak kejahatan akibat 

minuman beralkohol. Berbeda dengan syariat Islam, misi 

utama agama Islam diturunkan adalah untuk mewujudkan 

rahmat di alam ini. Dalam bahasa hukum Islam disebut dengan 

kemaslahatan. Kemaslahatan yang oleh para ulama 

diklasifikasikan yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan 

kehormatan29 
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