
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat sosial,

hukum, negara, dan agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-

kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga

dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh hukum-hukum atau

peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur

hubungan antar manusia. Hukum atau peraturan-peraturan hidup itu memberi

pandangan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana perbuatan yang

harus dihindarkan.

Disadari bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa

dampak positif adakala juga membawa dampak negatif salah satunya adalah

penyalahgunaan obat-obatan (narkoba), gejala tersebut disebabkan karena

semakin modernnya tatanan masyarakat yang mengakibatkan semakin

bertambahnya intensitas dan eksistensi sosial di masyarakat tersebut.

Meskipun program pembangunan dalam bidang hukum telah

diusahakan sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya selalu saja

mendapat hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat maupun

dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu bentuk hambatan tersebut adalah

kurangnya kesadaran untuk memahami keberadaan hukum itu sendiri,

sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hukum itu adalah agar



terciptanya ketertiban dalam masyarakat (hukum pokok) dan mengatur

kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam maupun antar

masyarakat dengan pemerintahan1. Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn

mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap

manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu2.

Narkoba dalam hukum positif adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat

menyebabkan penurunan kesadaran. Beberapa pengertian narkoba yaitu:

a. Narkoba sama dengan drug yaitu sejenis zat atau obat yang apabila

digunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu.3

b. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran

atau obat yang menyebabkan kecanduan.4

Narkoba (Narkotika dan obat yang mengandung zat adiktif) berbahaya

dan terlarang yang akhir-akhir ini banyak digunakan dikalangan remaja

bahkan penyalahgunaan narkoba telah merebak kepada lingkungan

masyarakat yang dulu merupakan barang amat langka dan hanya terdapat pada

lingkungan orang-orang nakal atau lebih tepatnya dikalangan preman5.

1 Ahmad hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h.
9

2 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), h. 7

3Soedjono, Narkoba dan Remaja, (Bandung: Alumni, 1985), h. 1

4 Arum Gayatri, Kamus Kesehatan, (Jakarta: Arcan, 1990), h. 150

5 Edwar S. Umar, Penanggulangan Narkoba dan Pornografi, Pekanbaru: (Kantor
Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau), 2002, h. 1



Narkotika dalam hukum positif di indonesia, dimasukkan kedalam

salah satu masalah yang dianggap serius sesuai dengan realita yang terjadi saat

ini, dimana narkoba semakin meningkat diberbagai daerah seperti Bengkalis,

Bagan siapi-api dan Dumai. Menimbang narkotika merupakan obat yang

digunakan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan6, sebaliknya juga

dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan

tanpa pengawasan.Sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli bahwa

narkotika adalah sejenis zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh yang

bersangkutan, maka akan membawa kepada kerusakan jasmani dan rohani.

Sesuai dengan Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, pasal I

mengatakan bahwa Psikotropika adalah zat atau  obat, baik alamiah maupun

sintetis bukan narkoba, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental

dan prilaku.

Ada satu kasus mengenai hukuman begi pengedar narkoba yang akan

peneliti uraikan. Dalam kasus tersebut sudah mendapat keputusan yang

ingkrah dari lokasi penelitian. Nomor 267/Pid.SUS/2013/PN.DUM, Terdakwa

I Irwan Oktopiandi bin Azwir  dan Terdakwa II Johan Nasata bin Ruslan

berdasarkan barang bukti yang ada maka  telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai

narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman” dan menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa I Irwan Oktopiandi bin Azwir dan Terdakwa II Johan

Nasata bin Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara  masing-masing 4

6 Lihat Undang-Undang Psikotropika, Bab II pasal 4 ayat (1)



(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan

pidana penjara penjara selama 1 (satu) bulan.

Dalam hukum Islam Narkoba diqiyaskan pada khamar karena sama-

sama bisa merusak akal dan bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya7.

Dalam hal ini Allah SWT sudah menjelaskan dengan firmannya dalam QS.

Al-Baqarah (2) :219
















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 berfikir8

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90









7 Nurul Irfan, fiqh Jinayah, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 57

8 Lihat Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 219, h. 27






Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
(434)9, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari tegasnya larangan khamar dalam ayat tersebut dan mabuk yang

ditimbulkan, maka ulama sepakat mengatakan bahwa mengkonsumsi khamar

itu hukumnya haram. Adapun alasan hukum larangan dan keharamannya

tersebut dijelaskan sendiri oleh Allah dalam ayat tersebut diatas yaitu:

Tindakan yang buruk dan keji serta termasuk salah satu dari perbuatan yang

dilakukan syaitan10.

Adapun dampak negatif dan berbahaya dari khamar itu dijelaskan

Allah secara langsung dalam surat Al-Maidah ayat 91













Artinya: 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 melakukan shalat. Maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu).

9 434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan
melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang
belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan,
sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam
Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah
mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak
panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

10 Amir Syarifuddin, Garia-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 290



Dari apa yang telah disampaikan diatas, jelas bahwa Islam secara

explisit memberikan hukuman bagi pidana pada pemabuk (pemakai),

hukumannya telah ditentukan dan tidak ada ketentuan pengurangan atau

melebihkan hukuman dan tidak ada pula wewenang penguasa atau hakim

untuk memberikan hukuman selain yang sudah ditentukan. Kemudian penulis

melihat bagi pengedar narkoba dalam pidana Islam belum begitu jelas apa

hukumannya masih terdapat perbedaan mengenai hal tersebut.

Menurut pendapat ahli fiqh kontemporer bahwa bagi pengedar narkoba

hukuman yang layak adalah hukuman mati,11 sesuai dengan dampak yang

ditimbulkannya, dalam hal ini mengacu pada Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat

33.12



















Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

11 Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),
h. 56

12 Lihat Al-qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 33, h. 90



(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar”

Dengan  melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar

narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati.

Demikian juga hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah islam adalah

hukuman mati.

Mengenai hukuman narkoba (khamar) disini ahli fiqh berbeda

pendapat yaitu:

a. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Asy Syafi’I, Imam Ahmad, Ats

Tsauri, Al Auza’I dan Ibnu Al-Mundzir, mengatakan bahwa hukuman

cambuk bagi peminum khamar dan barang memabukkan sebanyak 80x

b. Sedangkan menurut ahli fiqh lain berpendapat bahwa hukumannya 40 x

(Imam Abu Tsaur, Daud, dan Ahmad )

Berdasarkan  pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk

menelitinya dengan judul Hukuman Bagi Pengedar Narkoba Ditinjau

Menurut Fiqh Jinayah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dumai

No: 267/Pid.SUS/2013/PN.DUM di Pengadilan Negeri Dumai).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka penulis

dapat berpendapat perlu diadakan batasan masalah, adapun masalah yang

penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pengedar Narkoba menurut



fiqh jinayah (studi analisis Putusan Pengadilan Negeri Dumai No:

267/Pid.SUS/2013/PN.DUM).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi

pengedar Narkoba No: 267/Pid.SUS/2013/PN.DUM di Pengadilan Negeri

Dumai ?

2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman yang dijatuhkan

Hakim bagi pengedar  narkoba ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pertimbangan Hakim

dalam menjatuhkan hukuman bagi Pengedar Narkoba No:

267/Pid.SUS/2013/PN.DUM di Pengadilan Negeri Dumai.

b. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman

bagi pengedar narkoba.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan hukuman bagi pengedar narkoba di Pengadilan

Negeri Dumai.

b. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman

bagi pengedar narkoba.

c. Untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang

pelaksanaan hukuman bagi pengedar narkoba.



E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat

peneliti adalah Analisis Yurisprudensi yaitu jenis penelitian dimana

penulis hanya menganalisa data dan menelaah berkas-berkas perkara yang

berkaitan dengan judul yang diangkat penulis mengenai hukuman bagi

pengedar narkoba.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Dumai.

Karena menurut hemat penulis lokasi tersebut layak diteliti sesuai dengan

judul yang diangkat penulis mengenai narkoba yang akhir-akhir ini

meningkat secara dratis dan disini yang diteliti adalah   putusan terhadap

perkara tersebut.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka

atau data sekunder yang mencakup:

1. Bahan data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau

mempunyai hubungan langsung dengan apa yang diteliti, yang terdiri

dari

a. Berkas perkara No. 267/Pid.SUS/2013/PN.DUM

2. Bahan data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai

bahan data primer, yaitu:



a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Buku-buku bacaan yang lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, diperlukan teknik pengumpulan data

Dokumentasi yaitu, menelaah dan menganalisa dokumen Pengadilan

Negeri Dumai yang berhubungan dengan perkara Narkoba, kemudian

dihubungkan dengan konsep-konsep yang ada dalam fiqh jinayah.

F. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis memakai metode penulisan

Induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data kusus yang ada hubungannya

dengan penelitian, kemudian dianalisa dengan cermat dan data tersebut

diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistem Penulisan

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang terkandung

dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan

tentang sistematika penulisannya

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : Dalam bab ini pembahasannya berupa: latar belakang   masalah,

batasan masalah, tujuan kegunaan penelitian, metode  penelitian,

metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri Dumai, yang terdiri

dari sejarah singkat Pengadilan Negeri Dumai, Tujuan didirikan



Pengadilan Negeri, Tugas dan wewenang Pegadilan Negeri, serta

bagan atau struktur Pengadilan Negeri Dumai

BAB III : Tinjauan umum tentang narkoba yang terdiri dari  pengertian

narkoba, jenis-jenis narkoba, pandangan islam tentang narkoba,

pengertian hukuman dan dasar hukum tentang hukuman, macam-

macam hukuman dan tujuan hukuman, syarat-syarat untuk


