
BAB IV 

PERSEPSI ULAMA KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERDA 

NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT 

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PALANGKA 

RAYA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kota Palangka Raya 

Kota Palangka Raya adalah ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. 

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113
o
30’-114

o
07’ Bujur 

Timur dan 1
o
35’-2

o
24’ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka 

Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 30 Kelurahan dengan 

perincian masing-masing sebagai berikut: 

a. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan 

Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan 

Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dam Kelurahan Pahandut 

Seberang. 

b. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu 

Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan 

Kelurahan Petuk Katimpun. 

c. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan 

Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, 

Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan 

Bereng Bengkel. 



d. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan 

Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan 

Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan 

Kelurahan Habaring Hurung. 

e. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan 

Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung 

Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan 

Kelurahan Bukit Sua. 

Adapun batas-batas Kota Palangka Raya dengan kota lainnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara  : Kabupaten Gunung Mas. 

2) Sebelah Timur  : Kabupaten Kapuas. 

3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau. 

4) Sebelah Barat  : Kabupaten Katingan.1 

Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km
2
 (267.851 Ha) 

dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: 

Kecamatan Pahandut 117,25 Km
2
, Sebangau 583,50 Km

2
, Jekan Raya 352,62 

Km
2
, Bukit Batu 572,00 Km

2
, dan Rakumpit 1.053,14 Km

2
. Luas wilayah 

sebesar 2.678,51 Km
2
 dapat dirinci sebagai berikut: Kawasan hutan 2.485,75 

                                                           
1
BPS (Badan Pusat Statistik), Kalimantan Tengah dalam Angka (KAD), Palangka 

Raya, 2013. 



Km
2
, tanah pertanian 12,65 Km

2
, perkampungan 45,54 Km

2
, areal perkebunan 

22,30 Km
2
, sungai dan danau 42,86 Km

2
, lain-lain 69,41 Km

2
.2 

2. Data Penduduk 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat 

Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2013 ada 

220.962 jiwa, 51,14 % laki-laki dan 48,86 % perempuan. Berdasarkan luas 

wilayah disbanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk 

Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 82 orang/Km
2
. 

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 

94.391 orang dan perempuan 96.623 orang.3 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini: 

Table 1.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Pahandut 33.405 32.911 66.316 

2. Sebangau 6.297 6.412 12.709 

3. Jekan Raya 47.051 50.360 97.411 

4. Bukit Batu 6.082 5.596 11.678 

5. Rakumpit 1.556 1.344 2.900 

Total 94.391 96.623 191.014 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2013. 

 

 

                                                           
2
Ibid, . 

3
BPS (Badan Pusat Statistik) 2013.  



3. Jumlah Pemeluk Agama 

Penduduk kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut Agama 

antara lain; Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu (Kharingan) dan 

Bhudha. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk Agama 

serta persebarannya di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini: 

Table 1.3 

Jumlah Pemeluk Masing-Masing Agama Per Kecamatan Se Kota 

Palangka Raya 

N

o 

Kecamata

n 

Jumlah 

Pendudu

k 

Pemeluk Agama 

Islam 
Protesta

n 

Khatoli

k 

Hind

u 

Budh

a 

1. Pahandut 
66.316 

jiwa 
43.215 16.779 4.394 1.362 396 

2. Jekan Raya 
97.411 

jiwa 
43.139 32.897 3.751 3.079 9 

3. Sabangau 
12.709 

jiwa 
10.200 700 600 400 300 

4. Bukit Batu 
11.678 

jiwa 
7.026 3.454 - 453 300 

5. Rakumpit 2.900 jiwa 818 1.362 28 472 - 

Total 
104.39

8 
55.192 8.773 5.766 1.005 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2013. 

B. Tanggapan Dari Sejumlah Informan 

1. Latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai latarbelakang dari lahirnya 

Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol, akan diuraikan dalam penyajian data dari Anggota 

DPRD Kota Palangka Raya dan Bagian Biro Hukum Pemerintah Kota 



Palangka Raya yang menjadi subjek penulisan. Berikut hasil wawancara dan 

kuesioner dari sejumlah subjek penelitian tersebut: 

a. Subjek I 

Nama  : H. 

Umur  : 37 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan  : Aanggota DPRD Kota Palangka Raya. 

H merupakan salah satu anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 

2014-2019, untuk mengetahui apa latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 

Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 

maka penulis mengajak H untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam 

proses wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada H, 

bagaimana tanggapan bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, H menjawab: 

Menurut saya secara pribadi tidak menginginkan adanya penjualan 

minuman beralkohol khususnya di Kota Palangka Raya, karena dari 

segi jenisnya sudah tentu dilarang atau haram. Menurut saya ditetapkan 

Perda tentang minuman beralkohol ini agar maraknya penjualan 

minuman beralkohol di Kota Palangka Raya bisa di atasi, dalam artian 

yang biasanya dijual disembarang tempat, dengan adanya Perda tersebut 

maka penjualan dibatasi ataupun diatur yaitu seperti di Hotel 

berbintang, Club-club malam, Discotik dan tempat-tempat lain yang 

termuat di dalam Perda Tersebut. Dari retribusi izin ataupun penjualan 

tersebut maka nantinya akan dimasukkan ke dalam kas daerah 

Pemerintah Kota Palangka Raya.4
   

                                                           
4
Sumber: Hasil wawancara dengan H (Halilullah) di ruang kantor DPRD Kota 

Palangka Raya pada hari Senin, 02 Pebruari 2015 pukul 10:13 WIB. 



Kemudian, peneliti menanyakan kepada H menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut Khususnya di Kota Palangka Raya, H 

menjawab: 

Secara umum menurut saya keuntungan bagi Pemerintah Kota Palangka 

Raya yaitu dengan adanya Perda tersebut, maka izin retribusinya bisa di 

pungut untuk kas daerah dan mengawasi peredaran minuman beralkohol 

di Palangka Raya.5   

Peneliti menanyakan kembali kepada H, faktor apakah yang mendorong 

sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, H menjawab: 

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diatur oleh Pemrintah 

Pusat yang membrikan kewnangan daerah retribusi atau pajak, itulah 

yang digunkan daerah mengatur dan memungut, karena memang ada 

kewenangan Daerah untuk memungut disamping menjadi pendapatan 

Daerah. Beranjak dari permasalahan tersebut, menurut saya lahirnya 

perda tersebut bisa juga untuk memberikan aturan atau sanksi kepada 

orang-orang yang sudah menyalahi aturan yang berlaku. Dalam artian 

barang siapa yang melanggar dan tidak sesuai Perda tersebut maka akan 

diberikan sanksi oleh pihak yang berwajib.6 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada H, apa harapan bapak dengan 

adanya Perda tersebut, H menjawab: 

Saya selaku Anggota DPRD Kota Palangka Raya mengharapkan 

dengan adanya Perda ini, semoga penjual minuman beralkohol yang 

ilegal diluar sana bisa diberantas dengan semaksimal mungkin, agar 

tidak diperjual belikan disembarang tempat dan sesuai aturan. 

Dari hasil wawancara dengan H di atas selaku anggota DPRD Kota 

Palangka Raya, bahwa latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 

Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah karena 

                                                           
5
Ibid, . 

6
Ibid, . 



kewenangan Daerah retribusi atau pajak sudah diatur oleh Pemerintah Pusat 

sehingga adanya pungutan dari penjualan tersebut, serta sebagai kontroling dari 

penjualan minuman beralkohol yang bebas apabila melanggar akan diberikan 

sanksi kepada penjualan yang tidak sesuai dengan Perda tersebut.  

b. Subjek II 

Nama  : S. 

Umur  : 48 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan  : Aanggota DPRD Kota Palangka Raya. 

S merupakan Anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2009-2014 

dan 2014-2019. untuk mengetahui latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 

Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 

maka penulis mengajak S untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam 

proses wawancara tersebut, awalnya peneliti menanyakan kepada S, bagaimana 

tanggapan bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, S menjawab: 

Menurut saya, dengan adanya Perda minuman beralkohol tersebut bisa 

mengatasi maraknya penjualan minuman beralkohol yang ilegal di Kota 

Palangka raya. Saya mendukung aja dengan adanya Perda ini, tetapi 

secara pribadi memang tidak menginginkan adanya penjualan minuman 

beralkohol di Palangka Raya karena sudah tentu jelas keharamannya. 

Akan tetapi dari pada beredarnya penjualan minuman beralkohol 

disembarang tempat maka dengan adanya Perda ini barang siapa yang 

melanggar tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diberikan sanksi.7 

                                                           
7
Sumber: Hasil wawancara dengan S (Subandi) di ruang kantor DPRD Kota Palangka 

Raya pada hari Senin, 02 Pebruari 2015 pukul 11:00 WIB. 



Kemudian, peneliti menanyakan kepada S, menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut Khususnya di Kota Palangka Raya, S menjawab: 

Menurut saya keuntungan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu 

dengan adanya Perda tersebut, bisa mengawasi para penjual minuman 

beralkohol yang ilegal (tidak mempunyai izin dan disembarang tempat). 

Selanjutnya dengan adanya Perda tersebut maka izin retribusinya bisa di 

pungut untuk kas daerah karena pajak retribusi dari penjualan tersebut 

lumayan untuk pemasukan daerah8 

Peneliti menanyakan kembali kepada S, faktor apakah yang mendorong 

sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, S menjawab: 

Menurut saya, pada dasarnya memang Pemerintah Pusat memberikan 

kewenangan daerah untuk retribusi atau pajak berupa Perda yang 

nantinya akan menjadikan pemasukan kas daerah. Selanjutnya dari pada 

maraknya penjualan minuman beralkohol ilegal di Palangka Raya, maka 

dibuatlah Perda ini agar bisa mengatasi maraknya penjualan minuman 

beralkohol yang bebas disembarang tempat. Apabila ada oknum lain 

ataupun penjual yang melanggar tidak ada izin ataupun tidak sesuai 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perda tersebut, maka akan 

diberikan sanksi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dalam perda 

itu. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada S, apa harapan bapak dengan 

adanya Perda tersebut, S menjawab: 

Saya ataupun kami selaku Anggota DPRD Kota Palangka Raya 

mengharapkan dengan adanya Perda ini, semoga penjual minuman 

beralkohol yang ilegal diluar sana bisa dikontrol dengan sedemikian 

mungkin, agar tidak diperjual belikan disembarang tempat dan sesuai 

aturan.9 

Dari hasil wawancara dengan S di atas selaku anggota DPRD Kota 

Palangka Raya, bahwa latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 
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Ibid, . 

9
Ibid, .  



Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah karena 

pada dasarnya memang pemerintah pusat memberikan kewenangan daerah 

untuk retribusi atau pajak berupa Perda yang nantinya akan menjadikan 

pemasukan kas daerah. Selanjutnya daripada banyaknya diluar sana yang 

menjual minuman beralkohol dengan bebas, maka dengan adanya Perda ini bisa 

mengontrol ataupun memberikan sanksi apabila terjadi penjualan disembarang 

tempat atau tidak sesuai izin.   

c. Subjek III 

Nama  : Z. 

Umur  :  -  

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan              : Kepala Bidang Biro Hukum Pemerintah Kota Palangka 

Raya. 

Z merupakan Kepala Bidang Biro Hukum Pemerintah Kota Palangka 

Raya. Untuk mengetahui latarbelakang dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 

2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka 

penulis mengajak Z untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam 

proses wawancara tersebut, awalnya peneliti menanyakan kepada Z, bagaimana 

tanggapan bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, Z menjawab: 

Saya mengharapkan dengan adanya Perda minuman beralkohol ini bisa 

mengontrol maraknya peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai 

izin Penjualan. Secara pribadi memang penjualan minuman beralkohol 

dilarang atau tidak boleh, tetapi dengan adanya Perda ini setidaknya 



bisa membantu Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi Kota yang 

cantik..10 
 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada Z, menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut Khususnya di Kota Palangka Raya, Z menjawab: 

Dengan adanya Perda tersebut retribusi dari izin penjualan bisa 

dijadikan pemasukan anggaran daerah, dan Perda ini bersifat mengatur 

agar tidak sembarang tempat untuk dikonsumsi atau menjual. 

Peneliti menanyakan kembali kepada Z, faktor apakah yang mendorong 

sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, Z menjawab: 

Menurut saya, karena dipalangka raya ini masipnya penjaulan minuman 

beralkohol maka dibuatlah peraturan khusus yaitu dalam bentuk Perda 

minuman beralkohol tersebut. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Z, apa harapan bapak dengan 

adanya Perda tersebut, Z menjawab: 

Saya mengharapkan dengan adanya Perda ini bisa membuat Kota 

Palangka Raya menjadi Kota yang cantik terhindar dari maraknya 

peredaran minuman beralkohol dimana-mana yang tidak sesuai izin 

Perda, dan perlunya tindakan yang semaksimal lagi agar Perda tersebut 

bisa memberikan dampak positif buat masyarakat.11 

Dari hasil wawancara dengan Z di atas selaku Kepala Bidang Biro 

Hukum Pemerintah Kota Palangka Raya, bahwa latarbelakang dari lahirnya 

Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol menyatakan karena semakain maraknya penjualan 

minuman beralkohol di Palangka Raya, maka dibuatlah Perda Minol tersebut 

agar supaya bisa memberikan pengaturan atau pengawasan yang epektif.  
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Sumber: Hasil wawancara dengan Z (Zaini) di Kantor Walikota pada hari Senin, 02 

Pebruari 2015 pukul 13:00 WIB.  
11

Ibid, .  



2. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 

2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Persepsi Ulama Kota 

Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi  Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, akan diuraikan dalam penyajian data 

dari ke 5 (lima) Pengurus Majelis Ulama Islam Kota Palangka Raya yang 

menjadi subjek penulisan. Berikut hasil wawancara dan kuesioner dari 

sejumlah subjek penelitian tersebut: 

a. Subjek I 

Nama  : ZAH. 

Umur  : 54 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan : Ketua MUI Kota Palangka Raya periode 2014-  2019. 

ZAH merupakan Ketua MUI Kota Palangka Raya, untuk mengetahui 

persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka penulis 

mengajak ZAH untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam proses 

wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada ZAH 

bagaimana tanggapan bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, ZAH menjawab:  

Jadi sebenarnya Peraturan Daerah itu mengatur dengan kadar-kadarnya, 

tempat dan sebagainya. Tapi, kita secara umum Ulama kemudian juga 

Majelis Ulama tidak setuju dengan adanya Peraturan Daerah tentang 



izin penjualan minuman beralkohol karena dengan adanya izin 

penjualan maka masyarakat mudah untuk mendapatkannya, dan yang 

namanya minuman keras itukan semuanya haram akan tetapi memang 

ada sebagian bermanfaat bagi manusia, tetapi manfaatnya itu kecil 

artinya banyak modaratnya dari pada manfaatnya. Jadi kalau menurut 

Al-Qur’an dan Hadis secara umum dan keseluruhan karena miras itu 

apapun sedikit banyak  sama haramnya karena memang itukan 

alkohol.12 Di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 219 menyatakan: 

 

   

   

   

  

   

   

   

   

    

      

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“pada keduanya terdapat dosa yang 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 ayat-

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.13 

Kemudian, menurut saya apapun bentuk dan namanya jika memabukkan 

dia adalah minuman keras atau khamar. Bahan apapun yang dipakai, 

dengan asumsi ini, bir dan sejenisnya adalah haram. Hadis Rasulullah 

SAW: 

ا َم ِث ْيْس ُر ُرا ْيَم َم ِث ْيْس ُر ُرا َم َم اٌما . َم ا َم ْس َم َم  

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap 

minuman keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim)14
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Sumber: Hasil wawancara dengan ZAH (Zainal Arifin Hasan) di rumah Jl. RTA 

Milono Km 6.4 Komplek Marina Permai Blok D No. 164 Palangka Raya pada hari Sabtu, 31 

Januari 2015 pukul 10:00 WIB. 
13

Q.S. Al-Baqarah ayat 219. 
14

Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Jakarta: Robbani Pres, Cetakan Ketiga 2002, h. 

77. 



Kemudian, peneliti menanyakan kepada ZAH, menurut bapak apakah 

ada keuntungannya Perda tersebut Khususnya di Kota Palangka Raya, ZAH 

menjawab: 

Memang kalo Perdanya diatur, artinya jangan menjamur dimana-mana, 

meraja lela sehingga orang yang meminum tidak membuat kerusakan. 

Apabila dijual secara bebas di warung-warung. Anak-anak muda, 

pelajar dan masyarakat mudah mendapatkannya, sehingga setelah 

meminum minuman beralkohol tersebut banyak negatifnya dan kalo 

misalkan hilang akalnya ia bisa merampok, memperkosa dan lain-lain 

yang bersifat negatif. Jadi, kalo misalkan ada perda tersebut 

keuntungannya menurut saya bagi Pemerintah ialah mengurangi 

daripada dampak negatif tersebut dalam artian ada perdanya bagus saja, 

akan tetapi tetap saja meminumnya dan menjualnya haram walaupun 

sedikit baik orangnya didalam hotel dan dimana saja.15 

Peneliti menanyakan kembali kepada ZAH, apakah bapak mengetahui 

faktor apakah yang mendorong sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, ZAH menjawab: 

Menurut saya antaralain faktornya ialah memberikan keamanan, 

ketertiban di masyarakat. Jadi, semisalkan mabuk-mabukan atau sedik 

kurang akal bisa dilakukan ditempat tertentu yang sesuai dengan isi 

Perda tersebut. Misalkan di masyarakat terjadi gangguan dengan adanya 

penodongan, asusila dan sebagainya yang bersifat negatif maka akan 

ditindak lanjuti secara hukum. Pada menurut saya intinya itulah 

terbentuknya Perda tersebut supaya memberikan ketertiban, keamanan 

agar masyarakat tidak terganggu. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada ZAH, apakah dalam 

pembuatan Perda tersebut, ada keikutsertaan Ulama Kota Palangka Raya, ZAH 

menjawab: 
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Selama kita bertugas sebagai MU Kota Palangka Raya mulai tahun 

2009 sampai 2014, tidak pernah kita (Ulama) diikutsertakan dalam 

pembuatan atau pembahasan Perda tentang minuman beralkohol.16 

Peneliti menayakan kembali kepada ZAH, apa harapan bapak sebagai 

MUI Kota Palangka Raya dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol 

tersebut, melihat begitu masipnya penjualan minuman beralkohol di Kota 

Palangka Raya, ZAH menjawab: 

Walaupun kita sebagai Majelis Ulama Kota Palangka Raya tidak 

mempunyai kewenangan untuk melarang ataupun memberantas habis 

yang namanya minuman beralkohol tersebut. Akan tetapi dengan 

adanya Perda ini mengharapkan bisa memberikan pengawasan terhadap 

peredaran minuman beralkohol serta memberikan keamanan untuk  

masyarakat, apalagi nantinya dengan adanya pembahasan atau 

pembuatan mengenai Perda tentang minuman beralkohol tersebut kita 

MUI Kota Palangka Raya bisa dilibatkan.   

Dari hasil wawancara dengan ZAH di atas selaku Ketua MUI Kota 

Palangka Raya, bahwa persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  

Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol menyatakan tidak setuju dengan adanya Peraturan Daerah tentang 

izin penjualan minuman beralkohol karena dengan adanya izin penjualan maka 

masyarakat mudah untuk mendapatkannya, dan yang dinamakan minuman 

beralkohol sudah tentu jelas haram ataupun dilarang. ZAH mengharapkan 

apabila dalam pembuatan atapun pembahasan Perda tentang minuman 

beralkohol nantinya bisa melibatkan Majelis Ulama Kota Palangka Raya. 

b. Subjek II 

Nama  : AS. 
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Hasil wawancara dengan ZAH.  



Umur  : 36 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan : Ketua dibidang generasi muda MUI Kota Palangka. 

AS merupakan Ketua dibidang generasi muda MUI Kota Palangka 

Raya, untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  

Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol, maka peneliti mengajak AS untuk berdialog melalui wawancara 

langsung. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis 

menanyakan kepada AS bagaimana tanggapan bapak tentang Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, AS menjawab:  

Kalau saya pribadi yang pertama dulu yang namanya minuman 

beralkohol di dalam Al-Qur’an dan hukum Fiqih itu jelas manfaatnya 

memang ada akan tetapi sangat sedikit dan moderatnya lebih besar. 

Selain itu dari segi sosial kemasyarakatan sudah jelas banyak terjadi 

tindakan kriminal misalkan; perkelahian, pencurian dan pemerkosaan 

akibat minuman beralkohol. Orang sudah mengkonsumsi minuman 

beralkohol itukan dia tidak malu lagi. Selanjutnya dari sudut pandang 

Agama yang berketuhanan yang Maha Esa, minuman beralkohol 

tersebut tentu haram baik dari Agama manapun melarang. Dengan ini 

tentang Perda retribusi izin penjualan minuman beralkohol tersebut 

kalau saya pribadi tidak sepakat kalau adanya izin diperbolehkannya 

untuk menjual minuman beralkohol. Yang kedua apalagi minuman 

beralkohol tersebut diambil retribusi itukan nanti masuk ke kas Negara 

digunakan untuk kepentingan umat, masjid dan lain sebagainya maka 

akan bercampur semua. Sementara di dalam Agama kita kan bukan 

hanya peminumnya yang mendapatkan dosa, tapi orang yang 

menjualnya, orang yang menyugukannya dan mengambil keuntungan 

dari penjualannya akan mendapatkan dosa. Dari perda inikan adanya 



retribusi juga mengambil keuntungannya, itu dari sudut pandang saya.17 

Adapun menurut saya di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 219 

yaitu: 

   

   

   

  

   

   

   

   

    

      

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang 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 ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.18 

 

Hadis Rasulullah SAW menyatakan: 

،اوَم َم نَماإِثصْس ُر ُرا الَم ُرا ِث ْس ِثا َمجْس ٌم ابِث ِث،اَلَمْسايَم ُرنْس ا َم َم ٍااُثُرَّاتَمصَمدَّقَم اَجَمَمعَما َم اًلا ِثنْس  َمنْس
. َم َم ْس ِثا  

Artinya: Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu 

dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan 

mendapatkan dosa. (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 

dan al-Hakim dari Abu Hurairah)19 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم
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Sumber: Hasil wawancara dengan AS (Akhmad Supriadi) di rumah Jl. G. Obos 12 

gang Delima Palangka Raya pada hari Selasa, 03 Februari 2015 pukul 08:00 WIB.  
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Q.S. Al-Baqarah ayat 219. 
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Ibid. , Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, h. 37.  



Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap 

minuman keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim)20 

 

ا اْسَم ْس ِثا َم ْس َم ٌما ُّلاصَم َّ ا اُرا َم َم ْس ِثاوَم َم َّ َما ِث ا للَّ ِث  َم صِث ُرهَم اوَم ُر ْستَمصِث ُرهَم اوَمشَم رِثبْيُرهَم ا:الَم َمنَم
تْيَم َم  ُرا وَم َم  ِث ُرهَم اوَم لْس َمحْس ُروْسلَمةُراإِثلَم ْس ِثاوَم َم قِث ْيْسهَم اوَمبَم ئِث ُرهَم اوَم َم ْس ُراَثَمَملِثهَم اوَم لْس ُر ْسَتَمِثىاَلَمَم اوَم لْس ُر ْس

 .َلَمَم 
Artinya: Terkait dengan minuman keras, Rasulullah SAW melaknati 

sepuluh orang, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta 

diperaskan, peminum, pembawa, yang disetori, penimba air, penjual, 

orang yang memakan hasilnya, yang membeli dan orang yang dibelikan. 

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah)21 

 

Di dalam kaidah fiqih menyatakan: 

ا َم َم اٌما ا اْسَم َم اِث   َم ا َم َّىاإِث َم

Artinya: Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah 

haram.22 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada AS, menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut khususnya di Kota Palangka Raya, AS 

menjawab: 

Menurut saya dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol ini 

justru akan melegalisasi peredaran minuman beralkohol dikota Palangka 

Raya, bahkan saya kira perlu pemerintah untuk merangkul tokoh agama, 

tokoh adat agar minuman beralkohol tidak dikonsumsi sama sekali.  

Peneliti menanyakan kembali kepada AS, apakah bapak mengetahui 

faktor apakah yang mendorong sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, AS menjawab: 
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Ibid, . Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam, h. 77.  
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Ibid. , h. 78. 
22

Ibid. , Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, h.33.  



Saya mungkin tidak tau secara detail, tetapi menurut logika saya 

mungkin karena pak Walikota kita melihat bahwa selama ini daripada 

dilarang kemudian banyak orang yang minum-minum secara diam-diam 

dan banyak yang menjual, lalu kemudian diambil untuk retribusinya 

sebgai pembangunan di kota palangka raya, itu mungkin faktor-

faktornya. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada AS, apakah dalam pembuatan 

Perda tersebut, ada keikutsertaan Ulama Kota Palangka Raya, AS menjawab: 

Tidak ada, sama sekali kita MUI Kota Palangka Raya tidak ada 

dilibatkan dalam rangka pembahasan atau pembauatn Perda tentang 

minuman beralkohol tersebut.23 

Peneliti menayakan kembali kepada AS, apa harapan bapak sebagai 

MUI Kota Palangka Raya dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol 

tersebut, melihat begitu masipnya penjualan Minol di Kota Palangka Raya, AS 

menjawab: 

Kita berharap kedepannya Pemerintah Kota Palangka Raya bisa dengan 

semaksimal mungkin mengatur mengenai minuman beralkohol di Kota 

Palangka Raya. Selanjutnya saya berharap juga pemerintah dibantu oleh 

yang lain atau dilibatkan MUI dalam pembahasan, karena sangat perlu 

sinergitas dari setiap kelompok bersama duduk untuk membahas 

permasalahan Perda minuman beralkohol.24 

Dari hasil wawancara dengan AS di atas selaku ketua dibidang generasi 

muda MUI Kota Palangka Raya, bahwa persepsi Ulama Kota Palangka Raya 

terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan tidak setuju dengan adanaya Perda 

tentang minuman beralkohol karena akan melegalisasi peredaran minuman 

beralkohol dikota Palangka Raya. Selanjutnya AS menyatakan perlunya 
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Ibid, .  
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Hasil wawancara dengan AS.   



pemerintah untuk merangkul tokoh agama, tokoh adat dalam pembahasan, 

karena sangat perlu sinergitas dari setiap kelompok bersama duduk untuk 

membahas permasalahan Perda minuman beralkohol.  

c. Subjek III 

Nama  : S. 

Umur  : 35 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan : Anggota dibidang generasi muda MUI Kota Palangka. 

S merupakan anggota dibidang generasi muda MUI Kota Palangka 

Raya dan S adalah mantan Anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2004-

2009 dan 2009-20014, untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Palangka Raya 

terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi  Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol, maka peneliti mengajak S untuk berdialog 

melalui wawancara langsung. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama 

penulis menanyakan kepada S bagaimana tanggapan bapak tentang Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, S menjawab:  

Secara umum saya salah satu sebagai anggota MUI Kota Palangka Raya 

tidak setuju dengan adanya Perda tentang izin penjualan minuman 

beralkohol, karena sudah jelas keharaman dan dampak yang didapatkan 

dari minuman beralkohol tersebut. Adapun di dalam sebuah Hadis 

Rasulullah SAW menyatakan ialah: 

 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم



Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap 

minuman keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim)25 

Tapi yang jadi  permasalahan,  mudahnya orang mendapatkan minuman 

beralkohol walaupun kalau dibuka Perdanya ada btasan-batasan umur 

tetapi secara prakteknya itu tidak bisa sesuai ketentuan di dalam Perda. 

Secara Nasional Pemrintah pusat itu mlalui Menteri Perdagangan yang 

diperbolehkan  hanya dalam artian Hotel berbintang, Restoran Besar, 

Discotik dan lokalisasi. Cuman yang menarik untuk Kota Palangka 

Raya ini ialah adanya pengecer. Scara umum kita sebagai salah satu 

anggota MUI mungkin tidak setuju adanya penjualan minuman 

beralkohol di Palangka Raya. Akan tetapi dalam pembahasan Perda 

tentang minuman beralkohol kemaren sewaktu saya masih duduk 

menjadi Anggota DPRD hasil yang didapat tidak berimbang, karena ada 

dari kelompok yang lain yang menyetujui adanya Perda tentang 

minuman beralkohol tersebut, maka dari itu ditetapkanlah Perda 

minuman beralkohol tersebut. Memang pada dasarnya Perda ini 

mengatur, memberikan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat, 

akan tetapi saya tidak setuju karena akan melegalkan penjualan 

minuman beralkohol di Kota Palangka Raya.26 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada S, menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut khususnya di Kota Palangka Raya, S menjawab: 

Sebenarnya kalau secara umum peraturan daerah itukan mengatur 

aturan yang sudah diatur oleh pusat kemudian dia mengemaskannya 

kembali agar bisa diterapkan secara umum harapannya disitu. Kalo kita 

bicara manfaatnya jelas lebih banyak moderatnya daripada manfaatnya. 

Karena dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol tersebut yang 

bersifat pengaturan, maka keuntungan yang didapatkan ialah tidak 

sembarang orang mendapatkan minuman beralkohol harus 

memperlihatkan KTP, dan tidak sembarang orang menjualbelikan 

minuman beralkohol apabila hal tersebut dilanggar maka yang 

bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Nah jadi keuntungannya 

menurut saya secara umum ialah adanya keamanan dan ketertiban untuk 

masyarakat, yang biasanya dijual atau dikonsumsi sembarang tempat. 

Jadi dengan adanya Perda tersebut maka ada tempat-tempat khusus 

yang diperbolehkan.  
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Ibid, . Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, h. 77.  
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Sumber: Hasil wawancara dengan S (Sugianto) di rumah Jl. Bangas Permai Induk 

No. 161 Palangka Raya pada hari Rabu, 04 Februari 2015 pukul 09:00 WIB. 



Peneliti menanyakan kembali kepada S, apakah bapak mengetahui 

faktor apakah yang mendorong sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, S menjawab: 

Yang jelaskan ketika memang di dalam Peraturan Perundang-Undang 

yang diatur oleh Pemerintah Pusat yang memeberikan kewenangan 

daerah untuk memungut retribusi atau pajak serta adanya aturan, itulah 

yang digunakan  Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memungut 

retribusi atau pajak tersebut. Kalo saya lihat, itulah yang menjadi dasar 

Pemerintah Kota dan kemudian membuat Peraturan Daerah tentang 

minuman beralkohol tersebut. Selanjutnya, disamping itu juga nantinya 

akan dijadikan pendapatan kas daerah walaupun banyak moderatnya 

tapi utamanya itu sebenarnya adalah pengaturan. Jadi barang siapa yang 

tidak sesuai dengan perda itu maka dia melanggar akan diberi sanksi. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada S, apakah dalam pembuatan 

Perda tersebut, ada keikutsertaan Ulama Kota Palangka Raya, S menjawab: 

Secara umum karena itu Perda usulan Pemerintah, kita sewaktu 

pembahasan kemaren di DPR itu memang  setau saya  tidak ada Ulama 

terlibat, karena usulan Pemerintah tidak melalui uji publik yaitu 

termasuk menghadirkan narasumber-narasumber dari ormas. Tetapi 

yang jelas secara umum kitapun tau intinya tidak boleh karena didewan 

pun saat itu ada yang pro dan kontra akan tetapi karena banyak yang 

setuju maka ditetapkanlah perda tersebut.27 

 

Peneliti menayakan kembali kepada S, apa harapan bapak sebagai MUI 

Kota Palangka Raya dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol 

tersebut, melihat begitu masipnya penjualan Minol di Kota Palangka Raya, S 

menjawab: 

Secara umum saya berharap kepada Pemerintah Kota dan DPRD agar 

perda ini bisa direvisi, bisa diperketat pengawasannya dan  tidak adanya 

pengecer. Selanjutnya, kalo bisa ada terlibat MUI dalam pembahasan 
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Ibid,. 



atau ada masukan-masukan dari masyarakat agar palangkaraya ini bisa 

terhindar dari maraknya peredaran minuman beralkohol .28
  

Dari hasil wawancara dengan S di atas selaku anggota dibidang generasi 

muda MUI Kota Palangka Raya dan mantan Anggota DPRD Kota Palangka 

Raya periode 2004-2009 dan 2009-20014, bahwa persepsi Ulama Kota 

Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan tidak setuju dengan 

adanya Perda tentang minuman beralkohol karena akan melegalkan penjualan 

minuman beralkohol di Kota Palangka Raya, dan secara umum minuman 

beralkohol sudah jelas keharaman dan dampak yang didapatkan dari minuman 

beralkohol tersebut. Kemudian S menyatakan mengharapkan kepada 

Pemerintah Kota dan DPRD agar perda ini bisa direvisi, bisa diperketat 

pengawasannya dan  tidak adanya pengecer, dan selanjutnya bisa merlibatkan 

MUI dalam pembahasan atau ada masukan-masukan dari masyarakat agar 

palangkaraya ini bisa terhindar dari maraknya peredaran minuman beralkohol. 

d. Subjek IV 

Nama  : ASL. 

Umur  : 45 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan : Sekretaris MUI Kota Palangka. 
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Hasil wawancara dengan S.  



ASL merupakan sekretaris MUI Kota Palangka Raya, untuk mengetahui 

persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka penulis 

mengajak ASL untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam proses 

wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada ASL 

bagaimana tanggapan bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, ASL menjawab:  

Seharusnya secara organisasi kita sebagai MUI dipanggil atau 

dilibatkan di dalam pembahasan Perda itu, dari segi bentuknya dan 

penjualannya apapun itu Majelis Ulama melarang karena sudah jelas 

haram. Walaupun himbauan perda ini dari pemerintah bersifat mengatur 

dalam artian ada batasan-batasan umur, bisa dikonsumsi ditempat-

tempat khusus dan bukan diperuntukkan untuk umat muslim, Saya tetap 

tidak setuju karena adanya izin tersebut maka akan melegalkan 

penjualan minuman beralkohol dimana-mana dan masyarakat masih 

mudah untuk mendapatkannya.29 Adapun menurut saya hadis dari 

Rasulullah SAW menyatakan: 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap 

minuman keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim) 

 

ا َم ِث ْيْس ُر ُرا ْيَم َم ِث ْيْس ُر ُرا َم َم اٌما  . َم ا َم ْس َم َم

Artinya: Apapun yang banyaknya bisa memabukkan maka sedikitnya 

adalah haram.(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi) 
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Sumber: Hasil wawancara dengan ASL (Amanto Surya Langka) di rumah Jl. Tamrin 

No. 16 Palangka Raya pada hari Kamis, 05 Februari 2015 pukul 10:00 WIB.  



ا اْسَم ْس ِثا َم ْس َم ٌما ُّلاصَم َّ ا اُرا َم َم ْس ِثاوَم َم َّ َما ِث ا للَّ ِث  َم صِث ُرهَم اوَم ُر ْستَمصِث ُرهَم اوَمشَم رِثبْيُرهَم ا:الَم َمنَم
تْيَم َم  ُرا وَم َم  ِث ُرهَم اوَم لْس َمحْس ُروْسلَمةُراإِثلَم ْس ِثاوَم َم قِث ْيْسهَم اوَمبَم ئِث ُرهَم اوَم َم ْس ُراَثَمَملِثهَم اوَم لْس ُر ْسَتَمِثىاَلَمَم اوَم لْس ُر ْس

 .َلَمَم 

Artinya: Terkait dengan minuman keras, Rasulullah SAW melaknati 

sepuluh orang, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta 

diperaskan, peminum, pembawa, yang disetori, penimba air, penjual, 

orang yang memakan hasilnya, yang membeli dan orang yang dibelikan. 

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah)30 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada ASL, menurut bapak apakah 

ada keuntungannya Perda tersebut khususnya di Kota Palangka Raya, ASL 

menjawab: 

Menurut saya Perda ini dibuat semata-mata agar ada kontribusi 

pemsukan untuk daerah karena ini relatif besar pemsuknanya yaitu 

smpai 60 juta dan bersifat mengatur, apalagi dikali dengan bebrapa toko 

mungkin itu besar kenuntungannya bagi Pemerintah. Tapi menurut 

saya, keuntungannya Perda itu sendiri ialah memberikan ketertiban dan 

keamanan bagi masyarakat, karena kan disitu apabila melanggar akan 

dikenakan sanksi, selanjunya yang sangat perlu adalah adanya  

pengawasan yang sangat maksimal dari pemerintah agar penggunaan 

dari minuman beralkohol ini dapat diawasi. 

peneliti menanyakan kembali kepada ASL, apakah bapak mengetahui 

faktor apakah yang mendorong sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, ASL menjawab: 

Menurut saya, karena  di Kota Palangka Raya ini maraknya penjualan 

minuman beralkohol maka di buatlah Perda ini, selanjutnya dari 

penjualan tersebut adanya retribusi pajak yang nantinya akan menjadi 

pendapatan daerah. Pada initnya menurut saya dengan adanya perda ini 

ialah melindungi agar masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi 

minuman beralkohol bagi yang sudah terbiasa mengkonsumsi. 
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Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada ASL, apakah dalam 

pembuatan Perda tersebut, ada keikutsertaan Ulama Kota Palangka Raya, ASL 

menjawab: 

Tidak ada, Majelis Ulama tidak ada dilibatkan dalam pembuatan Perda 

tentang minuman beralkohol tersebut.31 

 

Peneliti menayakan kembali kepada ASL, apa harapan bapak sebagai 

MUI Kota Palangka Raya dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol 

tersebut, melihat begitu masipnya penjualan minuman beralkohol di Kota 

Palangka Raya, ASL menjawab: 

Harapan kami sebagai Majelis Ulama kedepannya nanti dengan adanya 

Perda ini  supaya ada keterlibatan Majelis Ulama dalam pembahsan 

Perda tentang minuman beralkohol tersebut dan bisa menampung 

aspirasi masyarakat dalam pembuatan Perda ini. Selanjutnya, perlu lagi 

pengawasan yang sangat maksimal dari Pemerintah Kota Palangka 

Raya agar maraknya penjulan minuman beralkohol bisa dikontrol.32 

Dari hasil wawancara dengan ASL di atas yang merupakan sekretaris 

MUI Kota Palangka Raya, bahwa persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap 

Perda  Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol menyatakan tidak setuju dengan adanya Perda izin 

penjualan minuman beralkohol, karena akan melegalkan penjualan minuman 

beralkohol dimana-mana dan masyarakat masih mudah untuk mendapatkannya. 

ASL mengungkapkan sangat pentingnya aspirasi dari masyarakat dan adanya 

keterlibatan Majelis Ulama dalam pembahasan Perda tentang minuman 
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beralkohol  tersebut, serta perlunya pengawasan yang sangat maksimal agar 

bisa mengatasi peredaran minuman beralkohol yang ilegal. 

e. Subjek V 

Nama  : CH 

Umur  : 50 Tahun. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Agama  : Islam. 

Jabatan : MUI Kota Palangka. 

CH merupakan MUI Kota Palangka Raya, untuk mengetahui persepsi 

Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, maka penulis mengajak 

CH untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam proses wawancara 

tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada CH bagaimana tanggapan 

bapak tentang Perda Kota Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Izin Penjualan Minuman Beralkohol, CH menjawab: 

Tanggapan saya mengenai Perda tentang minuman beralkohol ini tidak 

setuju, karena masih mudahnya orang untuk mendapatkan minuman 

beralkohol khususnya di Palangka Raya, dan secara umum memang 

Majelis Ulama tidak setuju dengan adanya penjualan minuman 

beralkohol di Palangka Raya karena sudah jelas Keharamannya. 

Menurut saya di dalam Hadis Rasulullah SAW menyatakan: 

 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap 

minuman keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim)33 
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Disamping itu juga, walaupun diterapkan Perda larangan untuk 

mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol saya rasa sangat sulit, 

kitapun sebagai Majelis Ulama untuk menghentikan atau melarang 

orang mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol di Palangka 

raya ini saya rasa sangat sulit karena MUI tidak mempunyai 

kewenangan secara hukum Negara atau tentara dilapangan, tetapi MUI 

hanya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya atau dampak 

dari minuman beralkohol tersebut.34 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada CH, menurut bapak apakah ada 

keuntungannya Perda tersebut khususnya di Kota Palangka Raya, S menjawab: 

Menurut saya bagi Pemerintah mungkin keuntungannya adalah bisa 

memberikan aturan untuk mengatur peredaran atau penjualan minuman 

beralkohol tersebut dan juga adanya pungutan retribusi pajak dari 

penjualan. Selanjutnya bagi masyarakat, orang yang mengkonsumsi 

minuman beralkohol tidak boleh disembarang tempat misalkan di 

masjid, tempat olahraga dll sesuai isi yang ada di dalam Perda itu 

ataupun yang membeli harus memperlihatkan KTP.  

Peneliti menanyakan kembali kepada CH, apakah bapak mengetahui 

faktor apakah yang mendorong sampai lahirnya atau ditetapkannya Perda Kota 

Palangka Raya No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman 

Beralkohol, CH menjawab: 

Menurut saya alasan ditetapkannya Perda ini ialah mungkin untuk 

memberikan ketertiban buat masyarakat banyak agar tidak sembarang 

tempat menjual minuman beralkohol atau mengkonsumsi. 

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada CH, apakah dalam pembuatan 

Perda tersebut, ada keikutsertaan Ulama Kota Palangka Raya, CH menjawab: 

Setau saya tidak ada Majelis Ulama dilibatkan dalam pembuatan Perda 

tentang minuman beralkohol tersebut.35 
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Peneliti menayakan kembali kepada CH, apa harapan bapak sebagai 

MUI Kota Palangka Raya dengan adanya Perda minuman beralkohol tersebut, 

melihat begitu masipnya penjualan minuman beralkohol di Kota Palangka 

Raya, CH menjawab: 

Harapan saya kedepannya ialah hendaknya dalam pembuatan atau 

pembahasan Perda tentang minuman beralkohol tersebut ada 

keterlibatan Majelis Ulama ataupun aspirasi dari masyarakat. Serta 

khusus untuk Pemerintah Kota dengan adanya Perda tentang minuman 

beralkohol, bisa mengawasi secara ketat peredaran minuman beralkohol 

yang tidak sesuai izin.36 

Dari hasil wawancara dengan CH di atas yang merupakan MUI Kota 

Palangka Raya, bahwa persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  

Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol menyatakan setidaknya ada keterlibatan Majelis Ulama dalam 

pembahasan Perda tentang minuman beralkohol  tersebut dan aspirasi dari 

masyarakat, serta perlu pengawasan yang sangat maksimal dari Pemerinta Kota 

agar bisa mengatasi peredaran minuman beralkohol di Palangka raya. 

C. Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian analisis ini, peneliti membahas hasil penelitian tentang 

Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan 

mengacu pada 2 (dua) fokus masalah yaitu; latarbelakang dari lahirnya Perda 

No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol, dan bagaimana persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap 
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Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol, yang berfokus pada Ulama Kota Palangka Raya. Lebih 

lanjut, hasil penelitian dianalisis sebagai berikut: 

 

1. Latarbelakang Dari Lahirnya Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.  

Mencermati kembali hasil kuesioner dan wawancara dengan Anggota 

DPRD Kota Palangka Raya dan Kabag Biro Hukum Pemerintah Kota Palangka 

Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini, dari ke 3 (tiga) subjek yang 

berinisial H, S dan Z tersebut secara umum memiliki kesamaan pendapat dalam 

memberikan tanggapan terkait Perda tentang minuman beralkohol tersebut.  

Yang pertama, menurut Z (Kepala Bidang Biro Hukum Pemerintah 

Kota Palangka raya) secara umum memberikan tanggapan mengenai Perda 

tentang minuman beralkohol tersebut bahwa dengan adanya Perda tentang 

minuman beralkohol untuk memberikan ketertiban atau aturan bagi masyarakat 

serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, akan tetapi menurut Z 

terkait dengan penjualan minuman beralkohol Z memang tidak setuju dengan 

adanya penjualan tersebut, karena Agamapun jelas melarang.     

Menurut Z faktor lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ialah untuk mengawasi 

peredaran minuman beralkohol di Kota Palangka Raya yang masih masip. 

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka dibuatlah peraturan khusus 

yaitu dalam bentuk Perda tentang minuman beralkohol. 



Menurut peneliti, apa yang dinyatakan oleh Z tentang faktor lahirnya 

Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol dimaksud adalah suatu keharusan bagi Pemerintah Kota 

Palangka Raya untuk mengawasi masipnya peredaran minuman beralkohol di 

Kota Palangka Raya. Keharusan tersebut menurut peneliti ialah sesuai amanah 

dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang termuat di dalam 

Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol. 

Kedua, menurut tanggapan dari H yang merupakan salah satu anggota 

DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019, bahwa dengan adanya Perda 

Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol ialah pada umumnya tidak setuju dengan adanya penjualan 

minuman beralkohol khususnya di Kota Palangka Raya, karena dari segi 

jenisnya sudah tentu dilarang atau haram. Terkait dengan Perda tersebut, H 

berasumsi bahwa dibuatnya Perda tentang minuman beralkohol agar supaya 

maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Palangka Raya bisa di atasi 

dalam artian yang biasanya dijual disembarang tempat, dengan adanya Perda 

tersebut maka penjualan dibatasi ataupun diatur yaitu seperti di Hotel 

berbintang, Club-club malam, Discotik dan tempat-tempat lain yang termuat di 

dalam Perda. Menurut H, retribusi, izin maupun pajak dari penjualan tersebut 



maka selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kas daerah Pemerintah Kota 

Palangka Raya. 

Selanjutnya, H menyatakan faktor lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ialah 

bahwa memang peraturan dari pusat yang memberikan kewenangan daerah 

untuk retribusi atau pajak, itulah yang digunkan Pemerintah Daerah mengatur 

dan memungut dari hasil penjualan tersebut. Menurut H, berkenaan dengan 

permasalahan tersebut barang siapa yang melanggar dan tidak sesuai Perda 

tentang minuman beralkohol maka akan diberikan sanksi. 

Menurut hemat peneliti, pernyataan yang diungkapkan oleh H terkait 

tentang faktor lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ialah sutau keharusan bagi Pemerintah 

Kota Palangka Raya untuk menertibkan dan mengawasi penjualan atau 

mengkonsumsi minuman beralkohol serta memungut pajak, retribusi dari 

penjualan minuman beralkohol tersebut. Disamping itu juga, dengan adanya 

Perda izin tempat penjualan minuman beralkohol yang memang peraturan 

tersebut berdasarkan dari pusat. Maka, kewajiban Pemerintah Kota Palangka 

Rayalah untuk bertindak tegas dan memeberikan sanksi bagi pihak-pihak yang 

melanggar ketentuan Perda tersebut.  

Ketiga, tanggapan dari S yang juga merupakan salah satu anggota 

DPRD Kota Palangka Raya periode 2009-2014 dan 2014-2019 tentang Perda 

Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol menyatakan bahawa dengan adanya Perda tentang minuman 



beralkohol tersebut untuk mengatasi maraknya penjualan minuman beralkohol 

yang memungkinkan masih ilegal (tidak sesuai izin) di Kota Palangka raya, 

selanjutnya S mengatakan bahwa mendukung dengan adanya Perda tentang 

minuman beralkohol karena bersifat mengatur dan mengawasi masipnya 

peredaran minuman beralkohol di Kota Palangka Raya. S pada umum 

menyatakan bahwa pada dasarnya memang tidak menginginkan adanya 

penjualan minuman beralkohol di Palangka Raya karena sudah tentu jelas 

haram. 

Disamping itu juga, menurut S faktor dari lahirnya Perda Nomor 08 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

adalah untuk mengawasi masipnya peredaran minuman beralkohol atau para 

penjual yang tidak sesuai izin di Kota Palangka Raya. S menyatakan secara 

normatif bahwa dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol tersebut 

pada umumnya adalah peraturan dari pusat yang memeberikan kewenangn 

daerah untuk adanya retribusi ataupun pajak dari penjualan dan kemudian 

selanjutnya akan dijadikan pemasukan untuk kas daerah. 

Menurut peneliti, apa yang sudah diungkapkan oleh S mengenai faktor 

dari lahirnya Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebuah kewajiban bagi Pemerintah Kota 

Palangka Raya dalam mengatasi masipnya peredaran minuman beralkohol yang 

tidak sesuai izin di Kota Palangka Raya. Kewajiban tersebut secara 

fundamental berdasarkan Peraturan Pusat yang memberikan kewenangan 

kepada Pemerinta Daerah khususnya Kota Palangka Raya dalam hal 



pengawasan, penetiban serta adanya pungutan pajak dan retribusi dari 

penjualan minuman beralkohol yang nantinya akan dijadikan pendapatan kas 

daerah. 

Adapun menurt hemat peneliti, apa yang sudah diungkapkan  dari 

sejumlah informan di atas yaitu H, S dan Z mengenai tanggapan mereka 

tentang Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol yang mempunyai sebuah kesamaan pendapat dalam 

menyatakan bahwa perda tersebut dibuat untuk mengawasi, mengatur, 

memberikan keamanan dan juga adanya pungutan retribusi dan pajak dari 

penjualan minuman beralkohol, secara notabene menurut H, S dan Z bahwa hal 

tersebut pada umumnya adalah berdasarkan Peraturan dari pusat yang 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

aturan tersebut.  

Berkenaan dari permasalahan di atas, menurut peneliti apabila merujuk 

pada ketentuan konsep normatif seperti yang peneliti ungkapkan pada bagian 

bab II tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 136 

ayat (1) adalah Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama DPRD, dan ayat (2) Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah Kota Palangka Raya dan tugas 



pembantuan,37serta hukum yang telah mengalami positivasi dalam hukum 

Peraturan Perundang-Undangan nasional, didudukan dalam statusnya yang 

tertinggi, mengatasi norma-norma lain macam apapun yang berlaku di 

masyarakat.
38

 Maka, dalam hal tersebut menurut hemat peneliti dari pernyataan 

informan H, S dan Z sangat relevan dengan konsep normatif yang sudah 

peneliti terangkan di atas. 

Akan tetapi, dari pernyataan H, S dan Z yang menyatakan bahwa 

mereka pada umumnya memang tidak setuju dengan adanya penjualan 

minuman beralkohol. Hal ini menurut peneliti apabila merujuk pada Al-Qur’an, 

hadis dan kaidah fiqih pada kenyataannya sangat terkait, yaitu: Al-Qur’an surah 

Almaidah ayat 90-91: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan. 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). 

Hadis Rasulullah SAW: 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim) 

 

Di dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa: 

ا َم َم اٌما ا اْسَم َم اِث   َم ا َم َّىاإِث َم

Artinya: Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram. 

 

Selanjutnya,  peneliti menanyakan kembali kepada informan yang 

berinisial S, H dan Z terkait tentang keterlibatan aspirasi dari Majelis Ulama 

Kota Palangka Raya dalam pembuatan atau pembahasan Perda tentang 

minuman beralkohol tersebut. Alhasil yang didapatkan, bahwa yang 

diungkapkan oleh S, H dan Z secara umum memberikan tanggapan yang sama. 

Yaitu menurut S, H dan Z ialah di dalam pembuatan atau pembahasan Perda 

tentang minuman beralkohol tidak adanya keterlibatan aspirasi dari Majelis 

Ulama Kota Palangka Raya dalam pembuatan atau pembahasan Perda tentang 

minuman beralkohol tersebut. 

Berkenaan dengan permasalah di atas terkait tentang adanya 

keterlibatan dari aspirasi Majelis Ulama Kota Palangka Raya di dalam 



pembuatan atau pembahasan Perda tentang minuman beralkohol. Maka, secara 

fundamental menurut hemat peneliti hal tersebut bertolak belakang dengan teori 

Pembentukan Perundang-Undangan dan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. 

 Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah bahwa dalam pembentukan Peraturan 

Daerah tersebut setidaknya memuat sejumlah landasan. Adapun landasan yang 

sangat krusial terkait dengan empiris yang ada di dalam pembentukan Peraturan 

Daerah ialah landasan sosiologis, karena landasan sosiologis berkaitan dengan 

kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan 

atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecendrungan dan harapan 

masyarakat.39  

Kemudian, adapun di dalam teori Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang diungkapkan oleh Rahardjo, d’Andjo dan Eugen Ehrlick dalam 

Sabian Utsman yang menyatakan bahwa “kaitan erat antara pembuatan 

Undang-Undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat Undang-Undang 

dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan Undang-

Undang apa yang akan dibuat. Menurut d’Anjo, ia merupakan proses panjang 

yang dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu long 

march sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan kemudian menjadi 

keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, 
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diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan 

baru pada akhirnya masuk menjadi agenda pembuatan peraturan”. Serta Eugen 

Ehrlick memperkuat pernyataannya tersebut bahwa  “baik pada saat sekarang 

ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak 

terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan 

juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu 

sendiri”.40  

Dalam hal tersebut di atas, menurut peneliti betapa jelasnya ketentuan 

yang ada di dalam pembuatan Peraturan Daerah dan teori pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa secara tegas menerangkan perlunya 

aspirasi dari masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain), karena 

pada hakekatnya untuk mengetahui segala bentuk kepentingan ataupun harapan 

dari masyarakat apalagi yang berkaitan dengan minuman beralkohol.  

2. Persepsi Ulama Kota Palangka Raya terhadap Perda  Nomor 08 Tahun 

2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner dan wawancara terhadap 

5 (lima) orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya 

sebagai subjek penulisan yang berinisial S, AS, ZAH, CH dan ASL yang 

memberikan tanggapan terhadap Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, penulis menganalisa bahwa ke 5 

(lima) subjek tersebut secara umum tidak menyetujui dengan adanya Perda No. 

08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman 
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Beralkohol. Karena  S, AS, ZAH, CH dan ASL berdalih bahwa secara umum 

dengan adanya Perda Tentang izin penjualan minuman beralkohol maka akan 

melegalkan atau membolehkan orang menjual minuman beralkohol dan 

mendapatkan minuman beralkohol. 

Dari permasalahan tersebut, Peneliti menganalisa kembali kenapa 

sampai 5 (lima) orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka 

Raya tidak setuju dengan adanya Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ialah. 

Pertama, menurut tanggapan dari ZAH selaku Ketua MUI Kota 

Palangka Raya menyatakan bahwa terkait Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, menurut ZAH pada 

umumnya memang Peraturan Daerah tersebut mengatur, akan tetapi secara 

umum Ulama kemudian juga Majelis Ulama tidak setuju dengan adanya 

Peraturan Daerah tersebut.  

ZAH berdalih bahwa apabila adanya izin penjualan minuman 

beralkohol maka masyarakat masih mudah untuk mendapatkannya. Disamping 

itu juga menurut ZAH yang dinamakan Minuman beralkohol adalah haram, 

walaupun ada sebagian bermanfaat bagi manusia. Pernyataan ZAH tersebut 

merujuk pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 219 dan hadis Rasulullah SAW 

yaitu: 

   

   

   

  



   

   

   

   

    

      

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“pada keduanya terdapat dosa yang 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 ayat-

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. 

Hadis Rasulullah SAW: 

ا َم ِث ْيْس ُر ُرا ْيَم َم ِث ْيْس ُر ُرا َم َم اٌما . َم ا َم ْس َم َم  

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim) 

Kedua, tanggapan dari AS Ketua dibidang generasi muda MUI Kota 

Palangka Raya menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya Perda tentang 

minuman beralkohol. AS berdalih yang dinamakan minuman beralkohol di 

dalam Al-Qur’an, hukum Fiqih dan hadis Rasulullah adalah haram, walaupun 

menurut AS di dalam Al-Qur’an tentang minuman beralkohol ada manfaatnya 

akan tetapi secara fundamental moderatnya lebih besar. Pernyataan AS tersebut 

merujuk pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 219 yaitu: 

   

   

   

  

   

   

   

   



    

      

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

“pada keduanya terdapat dosa yang 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 ayat-

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. 

Hadis Rasulullah SAW menyatakan: 

،اوَم َم نَماإِثصْس ُر ُرا الَم ُرا ِث ْس ِثا َمجْس ٌم ابِث ِث،اَلَمْسايَم ُرنْس ا َم َم ٍااُثُرَّاتَمصَمدَّقَم اَجَمَمعَما َم اًلا ِثنْس  َمنْس
. َم َم ْس ِثا  

Artinya: Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia 

menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan 

mendapatkan dosa. (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 

dan al-Hakim dari Abu Hurairah) 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim) 

 

ا اْسَم ْس ِثا َم ْس َم ٌما ُّلاصَم َّ ا اُرا َم َم ْس ِثاوَم َم َّ َما ِث ا للَّ ِث  َم صِث ُرهَم اوَم ُر ْستَمصِث ُرهَم اوَمشَم رِثبْيُرهَم ا:الَم َمنَم
تْيَم َم  ُرا وَم َم  ِث ُرهَم اوَم لْس َمحْس ُروْسلَمةُراإِثلَم ْس ِثاوَم َم قِث ْيْسهَم اوَمبَم ئِث ُرهَم اوَم َم ْس ُراَثَمَملِثهَم اوَم لْس ُر ْسَتَمِثىاَلَمَم اوَم لْس ُر ْس

 .َلَمَم 
Artinya: Terkait dengan minuman keras, Rasulullah SAW melaknati sepuluh 

orang, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, 

peminum, pembawa, yang disetori, penimba air, penjual, orang yang 

memakan hasilnya, yang membeli dan orang yang dibelikan. 

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah)41 

 

Di dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa: 

ا َم َم اٌما ا اْسَم َم اِث   َم ا َم َّىاإِث َم
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Artinya: Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah 

haram. 

Selanjutnya, berkenaan dengan minuman beralkohol kenapa sampai AS 

tidak setuju dengan adanya izin tempat penjualan minuman beralkohol. Bahwa 

menurut AS dampak sosial yang terjadi di masyarakat yaitu adanya tindakan 

kriminalitas, misalkan terjadinya perkelahian, pencurian, pemerkosaan akibat 

dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Dalam hal tersebutlah bahwa AS 

menyatakan tidak setuju dengan adanya Perda tentang minuman beralkohol 

yang memberikan izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

Berkenaan dengan Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, menurut AS apabila dari izin 

penjualan minuman beralkohol tersebut diambil pajak retribusinya dan 

dijadikan pemasukan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat (misalkan untuk pembangunan masjid, sekolah dan lain 

sebagainya), maka menurut AS akan bercampur semua hasil dari pungutan 

pajak retribusi dari minuman beralkohol tersebut. Penyataan AS merujuk pada 

hadis Rasulullah SAW yaitu: 

،اوَم َم نَماإِثصْس ُر ُرا الَم ُرا ِث ْس ِثا َمجْس ٌم ابِث ِث،اَلَمْسايَم ُرنْس ا َم َم ٍااُثُرَّاتَمصَمدَّقَم اَجَمَمعَما َم اًلا ِثنْس  َمنْس
. َم َم ْس ِثا  

Artinya: Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia 

menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan 

mendapatkan dosa. (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 

dan al-Hakim dari Abu Hurairah). 



ا اْسَم ْس ِثا َم ْس َم ٌما ُّلاصَم َّ ا اُرا َم َم ْس ِثاوَم َم َّ َما ِث ا للَّ ِث  َم صِث ُرهَم اوَم ُر ْستَمصِث ُرهَم اوَمشَم رِثبْيُرهَم ا:الَم َمنَم
تْيَم َم  ُرا وَم َم  ِث ُرهَم اوَم لْس َمحْس ُروْسلَمةُراإِثلَم ْس ِثاوَم َم قِث ْيْسهَم اوَمبَم ئِث ُرهَم اوَم َم ْس ُراَثَمَملِثهَم اوَم لْس ُر ْسَتَمِثىاَلَمَم اوَم لْس ُر ْس

 .َلَمَم 
Artinya: Terkait dengan minuman keras, Rasulullah SAW melaknati sepuluh 

orang, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, 

peminum, pembawa, yang disetori, penimba air, penjual, orang yang 

memakan hasilnya, yang membeli dan orang yang dibelikan. 

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Ketiga, tanggapan dari S yang merupakan anggota dibidang generasi 

muda MUI Kota Palangka Raya dan S adalah mantan Anggota DPRD Kota 

Palangka Raya periode 2004-2009 dan 2009-20014 menyatakan bahwa tidak 

setuju dengan adanya Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol, dikarenakan menjual minuman beralkohol 

atapun mengkonsumsi adalah haram, serta dampak yang didapatkan dari 

mengkonsumsi minuman beralkohol ialah bisa terjadinya tindakan perkelahian, 

pencurian dan pemerkosaan. Pernyataan S tersebut merujuk pada Al-Qur’an 

surah Almaidah ayat 90-91 serta hadis Nabi yang dengan jelas mengharamkan 

atau melarang, yaitu: 

  

   

  

   

  

  

     

   

  

 

  



  

    

    

   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan. 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). 

 Hadis Rasulullah SAW menyatakan: 

 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim). 

Tapi yang jadi  permasalahan menurut S, sewaktu S masih menjabat 

menjadi Anggota DPRD Kota Palangka Raya pada periode 2004-2009 dan 

2009-20014 menyatakan bahwa masih mudahnya orang mendapatkan minuman 

beralkohol walaupun apabila dibuka Perdanya terdapat batasan umur untuk bisa 

mendapatkan minuman beralkohol, akan tetapi secara prakteknya itu tidak bisa 

sesuai ketentuan di dalam Perda tersebut.  

Selanjutnya S menyatakan bahwa secara Nasional Pemrintah pusat itu 

mlalui Menteri Perdagangan yang diperbolehkan  hanya dalam artian Hotel 

berbintang, Restoran Besar, Discotik dan lokalisasi. Cuman yang menarik 

untuk Kota Palangka Raya ini menurut S ialah adanya pengecer.  S menegaskan 

semenjak S masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Palangka Raya 



bahwa di dalam pembahasan Perda tentang minuman beralkohol tersebut 

sewaktu itu hasil yang didapat tidak berimbang, karena menurut S ada dari 

kelompok yang lain yang menyetujui adanya Perda tentang minuman 

beralkohol tersebut dan ditetapkanlah Perda tentang minuman beralkohol. 

Keempat, tanggapan dari ASL sekretaris MUI Kota Palangka Raya 

terhadap Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol menyatakan bahwa menurut ASL seharusnya secara 

organisasi MUI dipanggil atau dilibatkan di dalam pembahasan Perda tersebut. 

ASL menegaskan, walaupun Perda tersebut dari pemerintah bersifat mengatur 

dalam artian ada batasan-batasan umur, bisa dikonsumsi ditempat-tempat 

khusus dan bukan diperuntukkan untuk umat muslim. Namun secara 

keseluruahan ASL menyatakan tidak setuju dengan adanya Perda tentang izin 

penjualan minuman beralkohol, dikarenakan akan melegalkan penjualan 

minuman beralkohol dimana-mana dan masyarakat masih mudah untuk 

mendapatkannya, serta disamping itu juga bahwa minuman beralkohol adalah 

haram. Pernyataan ASL merujuk pada hadis Rasulullah SAW, yaitu: 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim) 

 

ا َم ِث ْيْس ُر ُرا ْيَم َم ِث ْيْس ُر ُرا َم َم اٌما  . َم ا َم ْس َم َم

Artinya: Apapun yang banyaknya bisa memabukkan maka sedikitnya adalah 

haram.(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi) 



ا اْسَم ْس ِثا َم ْس َم ٌما ُّلاصَم َّ ا اُرا َم َم ْس ِثاوَم َم َّ َما ِث ا للَّ ِث  َم صِث ُرهَم اوَم ُر ْستَمصِث ُرهَم اوَمشَم رِثبْيُرهَم ا:الَم َمنَم
تْيَم َم  ُرا وَم َم  ِث ُرهَم اوَم لْس َمحْس ُروْسلَمةُراإِثلَم ْس ِثاوَم َم قِث ْيْسهَم اوَمبَم ئِث ُرهَم اوَم َم ْس ُراَثَمَملِثهَم اوَم لْس ُر ْسَتَمِثىاَلَمَم اوَم لْس ُر ْس

 .َلَمَم 

Artinya: Terkait dengan minuman keras, Rasulullah SAW melaknati sepuluh 

orang, yaitu orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, 

peminum, pembawa, yang disetori, penimba air, penjual, orang yang 

memakan hasilnya, yang membeli dan orang yang dibelikan. 

(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

 

Apa yang sudah disampaikan ASL di atas mengenai Perda tentang izin 

tempat penjualan minuman beralkohol dan didasari dengan adanya hadis dari 

Rasulullah SAW, maka ketentuan tersebutlah yang membuat ASL tidak setuju 

dengan adanya Perda tersebut.  

Kelima, tanggapan dari CH selaku MUI Kota Palangka Raya terhadap 

Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi  Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol menyatakan bahwa menurut CH tidak setuju dengan adanya Perda 

tentang izin penjualan minuman beralkohol. Karena menurut CH minuman 

beralkohol adalah haram, dan disamping itu juga masyarakat masih mudahnya 

untuk mendapatkan minuman beralkohol tersebut. Pernyataan CH merujuk 

pada hadis Rasulullah SAW, yaitu: 

،اوَم ُر ُّلا َمْسٍ ا َم َم اٌما  . ُر ُّلا ُر ْس ِثٍ ا َمْس ٌم

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap minuman 

keras adalah haram. (Diriwayatkan oleh Muslim). 

 

Selanjutnya, menurut CH walaupun Majelis Ulama Kota Palangka Raya 

menerapkan larangan untuk mengkonsumsi atau menjual minuman beralkohol. 



Kemungkinan menurut CH sangat sulit, dikarenakan Majelis Ulama Kota 

Palangka Raya tidak mempunyai kewenangan secara hukum Negara dalam hal 

mengeksekusi. Akan tetapi, MUI hanya bisa mensosialisasikan kepada 

masyarakat bahwa bahaya atau dampak yang didapatkan dari minuman 

beralkohol tersebut. 

Terkait mengenai permasalahan Perda tentang izin penjualan minuman 

beralkohol, dapat diambil sebuah inti pokok permasalahan kenapa sampai 5 

(lima) orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya sebagai 

subjek penelitian yang berinisial S, AS, ZAH, CH dan ASL tidak setuju dengan 

Perda tersebut. Karena hasil yang didapatkan bahwa secara umum 5 (lima) 

orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya menegaskan 

ialah dengan adanya Perda tentang izin penjualan minuman beralkohol maka 

akan melegalkan penjualan minuman beralkohol di Kota Palangka Raya dan 

disamping itu juga menurut  5 (lima) orang Ulama tersebut bahwa minuman 

beralkohol sudah jelas haram. Baik di dalam Al-Qur’an, hadis dan hukum fiqih 

seperti yang penulis paparkan di atas. 

Kemudian peneliti menanyakan kepada 5 (lima) orang Ulama pada 

Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya mengenai apakah ada 

keterlibatan Ulama Kota Palangka Raya dalam pembuatan atau pembahasan 

Perda tentang izin penjualan minuman beralkohol. Alhasil yang didapatkan 

bahwa 5 (lima) orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka 

Raya yang berinisial S, AS, ZAH, CH dan ASL menyatakan dengan adanya 

persamaan pendapat bahwa secara umum di dalam pembuatan atau pembahasan 



Perda tentang izin penjualan beralkohol secara notabene ialah tidak adanya 

keterlibatan ataupun keikutsertaan Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka 

Raya di dalam pembuatan atau pembahasan Perda tersebut.  

Selanjutnya, dari 5 (lima) orang Ulama pada Majelis Ulama Indonesia 

Kota Palangka Raya mengharapkan apabila kedepannya nanti ada pembahasan 

mengenai Perda tentang izin penjualan minuman beralkohol, secara umum 

Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya bisa dilibatkan. Keterlibatan 

tersebut bukan hanya mempermasalahkan tentang haramnya minuman 

beralkohol, akan tetapi bisa menahan lajunya perkembangan ekonomi dari segi 

penjualan minuman beralkohol di Kota Palangka Raya. Hal tersebut menurut 

hemat peneliti mempunyai sebuah keterkaitan terhadap teori yang telah 

diungkapkan oleh Eugen Ehrlick yang menyatakan bahwa “baik pada saat 

sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum 

tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan 

hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum. Melainkan di dalam 

masyarakat itu sendiri”, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan minuman 

beralkohol. 

Dari apa yang sudah di jelaskan oleh 5 (lima) orang Ulama pada Majelis 

Ulama Kota Palangka Raya mengenai Perda tentang izin penjualan minuman 

beralkohol, peneliti secara umum sependapat dengan 5 (lima) orang Ulama 

tersebut. Karena pada umumnya apa yang sudah disampaikan Ulama dan 

menjadi temuan peneliti ialah mempunyai sebuah relevansi kenapa sampai 5 



orang Ulama tersebut secara umum tidak setuju dengan Perda tentang izin 

penjualan minuman beralkohol. 

 


