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 َلهُ  َشرِْيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال  إِلٰـهَ  آلَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  بِاْالِْسَالِم، اََعزنَا الِذي هللاِ  َاحلَْْمدُ 
 اَللّـُٰهم  اْالَنَاِم، َسيدُ  َوَرُسْوُلهُ  َعْبُدهُ  ُحمَمًدا َسيَدنَا َأن  َوَأْشَهدُ  َواْالِنْـَعاِم، اْلَفْضلِ  َصاِحبُ 

 مْ  َصلِدنَا َعٰلى َوبَاِرْك  َوَسلدٍ  َسيِإَىل  بِِإْحَسانٍ  تَبَِعُهمْ  َوَمنْ  َوَأْصَحاِبهِ  آلِـهِ  َوَعٰلى ُحمَم 
 يَاأَيهاَ : تـََعاَىل  اهللاُ  قَالَ  اِهللا، بِتـَْقَوى أُْوِصْيُكمْ  اِهللا، ِعبَادَ  فـَيَا بـَْعُد؛ أَما. الدْينِ  يـَْومِ 

  مْسِلُمْونَ  َوأَنُتمْ  ِإال  َمتُْوُتن  َوالَ  تـَُقاِتهِ  َحق  اهللاَ  اتـُقوا ءَاَمنُوا الِذْينَ 

Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, 

dengan berupaya sekuat tenaga melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 

segenap larangan-Nya.  

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Minggu ini kita dikejutkan dengan kematian massal akibat minuman keras 

(miras) oplosan, 17 orang tewas dan ratusan lainnya harus dirawat di 

rumah sakit di Sumedang, Jabar (okezone.com, 8 Des 14).  Walaupun 

negeri ini dihuni mayoritas muslim, namun miras dengan mudah bisa 

didapatkan, tidak aneh kalau tahun lalu aktivis sosial Fahira Idris menyebut 

Indonesia sebagai surganya miras.  

18 tahun yang lalu (1996), total produk miras di Indonesia sudah mencapai 

225,66 juta liter pertahun, ini belum terhitung yang illegal. Awal Desember 

2011, Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 14 ton miras ke Timika, 

dan juga berhasil menyita lima ton miras lokal dari Manado (tempo.co, 

5/12/11). Awal bulan ini Polres Bogor Kota berhasil mengungkap industri 

pembuatan miras  ilegal terbesar di Kota Bogor. (liputan6.com, 7/12/14). 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Pelanggaran terhadap larangan Allah swt, apapun larangan itu, pasti akan 

menyebabkan kesempitan hidup, baik di dunia, apalagi diakhirat kelak. 

Allah dengan tegas telah melarang khamr, bahkan Allah menjelaskan 

diantara akibat buruknya, Dia berfirman: 

َا ْيطَانُ  ُيرِيدُ  ِإمنُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْخلَْمرِ  ِيف  َواْلبـَْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بـَيْـَنُكمُ  يُوِقعَ  َأنْ  الشَوَيُصد 
   ُمْنتـَُهونَ  أَنْـُتمْ  فـََهلْ  الصالةِ  َوَعنِ  اللهِ  ِذْكرِ  َعنْ 

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). (QS. Al Ma-idah : 91). 

Bukan hanya peminumnya, Rasulullah menyatakan siapa saja yang dilaknat 

berkaitan dengan khamr: 

 َوَعاِصُرَها إِلَْيهِ  َواْلَمْحُموَلةُ  َوَحاِملَُها َوُمْبتَاُعَها َوبَائُِعَها َوَساقِيَها َوَشارِبـَُها اْخلَْمرُ  لُعَِنتْ 
    َمثَنَِها َوآِكلُ  َوُمْعَتِصُرَها

Telah dila’nat khamr dan peminumnya, pemberi minumnya, penjualnya, 

pembelinya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, pemerasnya, 

produsennya, yang memakan harganya (HR. Ahmad) 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Kenapa kasus miras dari tahun ketahun, di negeri yang dihuni mayoritas 

muslim ini tidak teratasi? ini karena upaya yang dilakukan hanya bersifat 

parsial, tidak menyeluruh. Memang benar razia dilakukan, bahkan 

sebagian ormas juga ikut mensweeping, namun yang dirazia hanya yang 

illegal, sementara ratusan pabriknya justru dilindungi undang-undang, 

bahkan didorong untuk meningkatkan produksinya. Memang benar para 

‘ulama sudah mendidik umat, menjelaskan akan tercelanya mabuk-

mabukan, namun sebagian mereka membiarkan undang-undang yang 

‘menghalalkan’ dibangunnya pabrik miras. Memang benar sebagian 

anggota dewan berjuang menggolkan perda anti miras, namun ketika 

sudah disahkan, perda tersebut dibatalkan karena dinilai telah melanggar 



aturan yang lebih tinggi, Keppres Nomor 3 Tahun 1997, padahal 

seharusnya aturan Allah swt lah yang tertinggi, dan seharusnya pula 

tegaknya aturan Allah swt yang harus mereka perjuangkan tanpa 

kompromi. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Masalah miras dan rusaknya generasi ini tidak akan berhasil diselesaikan 

kecuali jika kita mengambil dan berupaya menerapkan aturan Islam secara 

utuh; mendidik dan menjaga diri dan keluarga dengan landasan Islam, 

memilih lingkungan pergaulan yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya 

penguasa wajib menerapkan syari’ah Islam, termasuk melarang umat Islam 

meminum, membuat, menjual, membelikan maupun membawakan miras, 

serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Imam Ahmad 

meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:  

  فَاْجِلُدْوهُ  اْخلَْمرَ  َشِربَ  َمنْ 

“Barangsiapa meminum khamr, maka jilid (pukul) lah dia”.  

Menurut ijma’ shahabat, peminum khamr harus dijatuhi had jilid, tidak 

boleh kurang dari 40 kali jilid. 

  ُسنةٌ  وَُكل  َمثَاِنْنيَ، َوُعَمرُ  َأْربَِعْنيَ، َوأَبـُْوَبْكرٍ  َأْربَِعْنيَ،  النِيب  َجَلدَ 

“Nabi saw menjilid (peminum khamr) 40 kali, Abu Bakar 40 kali, ‘Umar 80 

kali, dan semuanya adalah sunnah.” (HR. Muslim). 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Kalau kita hanya mengambil hukum-hukum Islam sebagai nasihat saja, dan 

tidak menghiraukan hukum-hukum lainnya, semisal hukum pidananya, ini 

ibarat kita memelihara tanaman, kita pupuk, kita sirami, namun kita 

biarkan hama dan gulma menyerang tanaman tersebut.   

Semoga kita dan dzuriyat kita dijauhkan oleh Allah swt dari dosa besar ini, 

dan kita diberi kekuatan untuk menjalankan segala syari’ahnya dalam sisa 

hidup kita.  

   تـُْرَمحُونَ  لََعلُكمْ  َوأَْنِصتُوا َلهُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرئَ  َوِإَذا

 َوَلِكنْ  َواْألَْرضِ  السَماءِ  ِمنَ  بـَرََكاتٍ  َعلَْيِهمْ  لََفَتْحنَا َواتـَقْوا آَمنُوا اْلُقَرى َأْهلَ  َأن  َولَوْ 
  َيْكِسبُونَ  َكانُوا ِمبَا فََأَخْذنَاُهمْ  َكذبُوا

 الذْكرِ  وَ  االَيَاتِ  ِمنَ  فِْيهِ  ِمبَا َواِياُكمْ  َونـََفَعِين  اْلَعِظيم، اْلُقْراَنِ  ِيف  َوَلُكمْ  ِيل  اهللاُ  بَاَركَ 
 اْلُمْسِلِمنيَ  َوِلَساِئرِ  ُكمْ َولَ  ِيل  – اْلَعِظيمْ  اهللاَ  َوَاْستـَْغِفرُ  َهَذا قـَْوِيل  اَقـُْولُ  اَحلِكْيم

  الرِحيمِ  اْلغَُفْورُ  ُهوَ  اِنهُ  فَاْستـَْغِفُروهُ 
 


