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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Makan dan minum adalah fitrah manusia sebagai makhluk hidup, dengan kata lain manusia itu memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum manusia dapat melangsungkan berbagai aktivitasnya sehari-hari. Sebaliknya, jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia. Karena terdapat berbagai makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang untuk dikonsumsi.
Islam mengatur segenap perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan masalah komsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui Al Quran dan hadist supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilkau konsumsinya. Kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia, manusia akan memperoleh kabahagiaan ketika sebuah kebutuhan dan keinginanya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual. Dewasa ini masalah yang lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi yaitu terpenuhinya kebutuhan material, inilah yang disebut dengan sejahtera. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasullulah SAW akan menjamin kehidupan yang lebih sejahtera. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114
Selain dari perilaku konsumsi, Islam juga mengatur segala hal tentang perilaku manusia, seperti, kegiatan ekonomi, masalah ibadah, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Namun yang lebih relevan dengan penulisan penelitian ini adalah masalah ekonomi khusunya masalah jual beli. Ada banyak pengertian mengenai juaal beli, yang telah dipaparkan oleh para Madzhab dan tokoh-tokoh ulama’, namun inti dari definisi jual beli adalah bertukarnya barang dengan uang, antara penjual dan pembeli sesuai dengan akad kesepakatan dari keduanya. Di dalam jual beli terdapat adanya syarat dan rukun jual beli itu sendiri yang wajib dipenuhi oleh pelaku jual beli, agara jual beli yang dilakukan adalah sah. Tanpa adanya salah satu dari rukun dan syarat jual beli, maka kegiatan jual beli yang dilakukan bathal atau tidak sah.
Di zaman sekarang ini, muncul berbagai macam permasalahan-permasalahan yang tidak disebutkan secara konstektual di dalam Al Quran maupun hadis. Tidak disebutkannya masalah ini dikarenakan Quran turun pada masa Nabi Muhammad SAW yakni pada sat Nabi Muhammad berumur 40 tahun dan berhenti setelah wafatnya Nabi. Semenjak wafatnya Nabi sampai sekarang, selalu terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam berbagai hal. Maka terhadap masalah-masalah yang tidak disebutkan di dalam al Quran atau tidak terdapat pada masa Nabi, orang-orang selalu berusaha menafsirkan, mengqiyaskan, mendalilkan masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan al Quran dan hadis yang bersifat global dan universal. Yusuf.Al – Qaradhawi,  Fatwa – Fatwa Kontemporer. (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 67 Hal ini tentunya berdampak pada segala hal, karena masing-masing orang atau kelompok menggunakan penalaran maupun metode yang berbeda serta memiliki pola pikir serta latar belakang yang berbeda pula, sehingga akan banyak muncul perdebatan terhadap suatu permasalahan. Salah satu perdebatan yang telah lama muncul yaitu perdebatan antara Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah. Khususnya tentang permasalahan jual beli minuman keras. 
Perbedaan aturan antara Hukum Islam dengan Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, yaitu akan mengkaji aturan tentang praktik penjualan minuman keras yang ditinjau dari sisi Hukum Islam dan Peraturan Daerah, di mana Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras adalah haram, sedangkan Peraturan Daerah mengizinkan adanya penjualan minuman keras, namun ada batasan-batasan dalam kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras tersebut dan layak untuk diperjualbelikan. 
Di desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, beberapa tahun belakangan ini terdapat masalah mengenai minuman keras, yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat setiap harinya. Salah satu warga desa Podorejo, ada yang praktik sebagai penjual minuman keras. Profesi ini telah dilakoninya hampir 2 tahun. Praktik penjualan minuman keras ini tidak direspon baik oleh masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena ada beberapa dari pembeli minuman keras yang melakukan tindakan berbahaya sehingga membuat warga sekitar cemas dan merasa takut. 
Apabila dilihat dari segi lain seperti segi ekonomi, pendidikan formal, informal, lingkungan sekitar, dan banyak faktor lain yang membuat seseorang merasa kurang, dalam kemampuan dan pengalaman untuk mengambil pekerjaan yang layak dan pantas untuk dipertanggungjawabkan. Mayoritas dari orang-orang tersebut mengambil jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan apabila kebutuhan itu telah tercukupi, mereka tetap menjalankan praktik haram tersebut. Tanpa melihat dampak-dampak negatif dari usaha yang dilakukan. Hal inilah yang juga mejadi alasan warga sekitar kurang menyetujui dan tidak merespon baik penjualan minuman keras tersebut. 
Sesungguhnya, Allah telah melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras. oleh sebab itu, Allah telah menurunkan firmannya tentang larangan-larangan terhadap minuman keras.
                                         
”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an. (Bandung : Fa, Sumatra, 1978),  hal. 62


Hukum Islam yang mengatur tentang larangan penjualan minuman keras telah diterangkan dalam Buku II KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dimana terdiri dari beberapa bagian, dan dari bagian tersebut terdapat pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang jual beli secara rinci, mengenai ketentuan akad, ketentuan subjek, dan obyeknya. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Tulungagung No. 4 tahun 2011 berisi tentang putusan dari Bupati dimana mengenai penjualan minuman keras diperbolehkan, dengan syarat tertentu, antara lain, harus memiliki Surat Ijin Penjualan dari pemerintah, dan barang yang dijual harus dengan kandungan kadar yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Namun yang terjadi di masyarakat, hanya ijin dari Pemerintah untuk bisa menjual minuman keras, tanpa membatasi kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Di sinilah nantinya peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang penjualan minuman keras di Desa Podorejo. 
Dari uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai alasan permasalahan di dalam skripsi ini dengan mengambil sebuah judul: Praktik Jual Beli Minuman Keras Di Desa Podorejo Sumbergempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011).

Fokus Masalah
Bagaimana praktik jual beli minuman keras di desa Podorejo?
Bagaimana praktik jual beli  minuman keras di desa Podorejo ditinjau dari Hukum Islam?
Bagaiaman praktik jual beli  minuman keras di desa Podorejo ditinjua dari Perda Tulungagung No. 4 Tahun 2011?

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui praktik penjualan minuman keras di desa Podorejo.
	Untuk mengetahui  tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penjualan minuman keras.
Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Daerah Tulungagung No. 4 Tahun 2011 terhadap praktik penjualan minuman keras.



Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang larangan penjualan minuman keras di wilayah-wilayah tertentu, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih selektif dan memilih barang yang halal untuk diperjual belikan khususnya di Tulungagung. 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang larangan penjualan minuman keras, yang kemudian dapat meminimalizir adanya penjualan minuman keras di daerah Tulungagung dan sekitarnya.

Penegasan Istilah
Berkaitan dengan Praktik Jual Beli Minuman Keras Di Desa Podorejo Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perda Tulungagung No. 4 Tahun 2011. diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:




	Konsteptual 

	Jual Beli

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Nasruen Haruen, Fiqih Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal. 9
	Minuman Keras 

Minuman keras adalah khamr (dalam bahasa fiqih), yaitu minuman yang memabukkan, yang berasal dari bahan-bahan tertentu seperti tebu, tape, anggur, atau lainnya yang difermentasikan untuk mengahsilkan ethanol dan kenusian diproses hingga mengandung kadar alkohol. Zullies Ikawati & Hartati,  Bahaya Alkohol. (Jogjakarta: Media Komputindo, 2010), hal. 11
	Hukum Islam 

Hukum Islam atau hukum syara’ adalah keseluruhan perintah-perintah Allah yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. Suliamma Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004) hal 23
	Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat, mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya. Abi Suseno, Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Tindak Kriminal Para Remaja. Http://peraturan-tindak criminal/penelitian skripsi.html


	Operasional 

Praktik Penjualan Minuman Keras yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik penjualan minuman keras yang ada di desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol, yang dikomparasikan dengan Hukum Islam dan Peraturan Daerah yang meninjau praktik penjualan minuman keras tersebut. Dalam hal ini memang ada perbedaan aturan tentang penjualan minuman keras. Yaitu aturan dari Hukum Islam yang secara jelas dan tegas telah mengharmkan penjualan minuman keras, dengan Peraturan Daerah Tulungagung No. 4 Tahun 2011 yang mengizinkan penjualan minuman keras, dengan membuat putusan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Keras. 

Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:
Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.
Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian dan hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori ini akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian pustaka ini diletakkan sebelum bab IV.
Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.
Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskripsi Praktik Penjualan Minuman Keras Di Desa Podorejo Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Daerah Tulungagung No. 4 Tahun 2011. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, data penjualan minuman keras di Podorejo. 
Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya. 

