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ABSTRAK 

Zaenal Abidin. Penerapan Konsep Siyasah Syari’iyyah Dalam Perda Kota bekasi 

no 17 tahun 2009 Dan Qanun Aceh no 12 tahun 2003 Tentang Khamar. 

 Khamar adalah minuman yang memabukkan dikalangan masyarakat 

bahwasanya minuman khamar pada saat ini peredaran nya begitu sangat bebas 

dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan juga para orang tua. Oleh 

sebabnya mengapa minuman khamar ini dilarang.baik dari peraturan perundang-

undangan Perda kota Bekasi no 17 tahun 2009 maupun di Qanun Aceh no 12 

tahun 2003 yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman 

Khamar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1)Bagaimanan-aturan-aturan 

tentang Khamar yang terdapat dalam perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan 

Qanun aceh no 12 tahun 2003. (2)Factor apa saja yang mempengaruhi 

keberhasilan penegakan aturan tentang khamar yang terdapat dalam perda kota 

bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003. (3)Untuk memahami 

Bagaimana Penerapan konsep Siyasah Syari’iyyah yang terdapat dalam perda kota 

bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003.tentang khamar. 

Kerangka pemikiran di urutkan berdasarkan uraian (1) peraturan tentang 

khamar (2) perdan kota Bekasi no 17 tahun 2009 dan qanun aceh no 12tahun 2003 

(3) konsep siyasah Syari’iyyah tentang khamar. 

Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian (Library Research) 

dengan jenis data kualitatif dan menggunakan metode analisis isi atau book survey 

(penelitian keputusan) pada perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan qanun aceh 

no 12tahun 2003 kemudian diterapkan ke dalam konsep siyasah syari’iyyah. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, minuman khamar dilarang 

untuk masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan akal pikiran oleh sebab itu 

adanya peraturan pemerintah yaitu Perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun 

aceh no 12 tahun 2003 tentang pengawasan dan pengendalian minuman 

khamar,faktor keberhasilan dari perda dan qanun adanya keberhasilan 

pemberantasan minuman khamar dengan bekerja sama dengan kepolisian dan 

memberikan hukuman bagi yang melanggarnya, oleh karena itu konsep Siyasah 

Syari’ah pun harus di terapkan di masyarakat untuk membatasi peredaran 

minuman khamar yang masih sangat tinggi peredaran nya di masyarakat, Adapun 

Siyasah Syari’iyyah dalam suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal 

pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan 

dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan 

jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

 


