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A B S T R A K

Skripsi ini berjudul “TINDAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TERHADAP PEMINUM-MINUMAN KERAS PADA KALANGAN PELAJAR DI
MANDAU DURI KABUPATEN BENGKALIS DI TINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ringannya tindakan yang dijatuhkan
oleh satuan polisi pamong praja Mandau Duri Kabupaten Bengkalis terhadap pelajar
yang meminum-minuman keras.

Dari latar belakang muncul permasalahan yaitu “Bagaimnana tindakan satuan
polisi pamong praja di Kecamatan Mandau Duri Kabupaten bengkalis terhadap
peminum-minuman keras pada kalangan pelajar dan bagaimana menurut hukum
pidana Islam terhadap pelaksanaan tersebut”. Untuk menjawab persoalan di atas
penulis menggunakan metode yaitu, penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian untuk  memperoleh data langsung dilapangan. Populasi dalam penelitian
ini adalah para pelajar yang terlibat kasus minuman keras dari tahun 2014 sampai
2015 berjumlah 20 orang dan anggota satuan polisi pamong praja mandau yang
menangani minuman keras sebanyak 45 orang. Alat yang digunakan yaitu observasi
dan wawancara. Sumber data penulis data primer data yang diperoleh secara langsung
dari lapangan. Dan data sekunder data yang sudah disedia, yang berupa hasil
penelitian yang sudah diplublikasikan, buku- buku, jurnal,dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukuman
minuman keras oleh satuan polisi pamong praja pada kalangan pelajar di Kecamatan
Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang
pelaksanaan bagi peminum-minuman keras. Dari penelitian, penulis menemukan
bahwa kasus tindakan satuan polisi pamong praja terhadap pelajar yang meminum-
minuman keras dikenakan sanksi sosial berupa lari keliling lapangan, hormat
bendera, push up, dan memanggil orang tuanya. Dalam Islam hukum meminum
khamar adalah haram, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Dan sanksi
hukuman bagi minuman khamar didera sebanyak 40 kali dera sampai 80 dera, apabila
ia meminum sampai berulang-ulang kali dan tidak ada jeranya maka di hukum mati.

Melihat dari tindakan yang diterapkan satuan polisi pamong praja terkesan
ringan dan tidak ada efek jera sehingga sering terulang kembali. Sanksi hukum bagi
para peminum khamar (minuman keras) disebutkan secara jelas yaitu dijilid, tetapi
dalam KUHP sanksi hukumannya tidak disebutkan secara tegas.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dapat menuntunan penelitian

ini. penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam tidak

lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah

bertujuan untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia dan terpuji.

Sungguh anugarah yang terbesar bagi penulis dalam kehidupan penulis.

Suatu tugas yang tidak ringan yang harus penulis selesaikan dengan seluruh

kemampuan dan kekuatan yang ada, dengan melalui banyak halangan dan

rintangan, penuh kesukaran, membutuhkan kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan

pengorbanan yang dalam. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan

study di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ( UIN SUSKA ) untuk

meraih gelar sarjana syari’ah ( S.Sy ). Walaupun demikian penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan maksimal.

Pada kesempatan ini penulis ingin sekali menyampaikan penghargaan

yang setinggi–tingginya serta ucapan terimakasih yang teramat dalam, yang

penulis tujukan kepada :

1. Pertama saya ucapkan syukur kepada Allah yang memberikan nikmatnya

kepada saya, dan yang ananda sayangi Ayahanda Syafrimal dan Ibunda

Nursila atas kasih sayang yang berikan, karunianya serta, segala

pengorbanan dan dorongan serta memberikan semangat moral dan

spiritual sampai saat ini bisa menyelesaikan tugas akhir ini, dan
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memberikan kebanggaan kepada ayahanda dan ibunda. Kepada seluruh

keluarga ananda yang sudah pernah membantu dan sudah memberikan

semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

2. Terimakasih Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA yang telah memberikan

kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

3. Kepada Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd selaku Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA dan Bapak / Ibu

pembantu Dekan I, II, III serta para staf  TU yang telah memberikan

kemudahan selama masa perkuliahan. Khususnya kepada Bapak Ismardi,

Rahman Alwi.

4. Bapak Dr. Hajar Hasan. MAg selaku pembimbing yang telah meluangkan

waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan

pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Mhd. Kastulani, sh, mh selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan dan masukan dalam perkuliyahan

6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya kepada penulis.

7. Segenap peimpinan dan pegawai satpol pp mandau yang telah membantu

ananda untuk memberikan data yang terkait dengan penelitian ini.

8. Kakak, adek, serta sahabat terbaikku yang selalu memberikan kasih

sayang, motivasi dan bantuannya dalam suka maupun duka, kakak Jane
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Pratama Ardila. Sos, Revilia Nestika. Ssi, adek Ramania Trisna Syafnur,

Sopia Putri Ardila serta sahabat terbaik oky arsy fajri.

9. Untuk teman-teman satu jurusan angkatan 2011. Berbagai pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun

tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon doa kepada Allah SWT semoga semua bantuan

dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan yang telah mereka berikan

kepada ananda. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dan bahan rujukan

nantinya bagi semua pihak yang membutuhkan dan pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang jinayah.

Pekanbaru, 27 Agustus 2015

Penulis

FEBRIA DWI SYAFRILA
11124203816
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