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Abstrak-- Penelitian ini dilatar belakangi oleh 

fenomena penyalahgunaan narkoba yang semakin 
merajalela, sementara penanganan belum 
memadai. Permasalahan yang muncul adalah 

perbedaan persepsi antar para aparat penegak 
hukum yang kemudian menimbulkan 
penanganan penyalahguna narkoba yang 

berbeda-beda. Terdapat kecendrungan 
menghukum pecandu narkoba dengan pidana 
penjara. Padahal masih ada sanksi pilihan  yaitu 
rehabilitasi. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu 
bagaimana kedudukan rehabilitasi sebagai sanksi 
dalam pandangan hukum Islam. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, dilakukan penelitian 
kualitatif yang bersifat  deskriptis analisis. 
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan 
studi dokumentasi, yaitu mengkaji, menelaah dan 

mencatat semua informasi yang diperoleh dari 
berbagai dokumen tertulis, baik yang primer 
maupun yang sekunder. Setelah proses 

pengumpulan data selesai, dilakukan  reduksi 
(seleksi data), dan deskripsi. Lalu dianalisa 
dengan cara menghubungkan  apa yang diperoleh 

dari suatu proses kerja sejak awal. Hal ini 
ditujukan untuk memahami data yang terkumpul 
dari sumber, untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dengan menggunakan kerangka 
berfikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini 
mengungkapkan bahwa: Sanksi bagi pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkoba dalam 
perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut 
melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan 
kepada rehabilitasi, atas dasar pertimbangan 

hakim  dan terdapat di dalamnya unsur syubhat, 
yaitu adanya unsur ketidakjelasan, ketidakpastian 
dan keraguan dalam pembuktian penggunaan 

narkoba, serta kerancuan dalam pasal tertentu. 
Sesuai dengan maqasid syari’ah rehabilitasi 
bertujuan untuk menyehatkan kembali secara 

fisik sesuai dengan hifzh al-nafs, mengembalikan 
kesehatan akal sesuai dengan hifzh al-aql. 
Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan 

secara agama sehingga melaksanakan hifzh al-din. 
Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelaku 

sudah kembali kedalam kehidupan yang 

semestinya maka telah terjadi upaya hifzh al-mal 
dan hifzh al-nasl.  

Kata Kunci- Rehabilitasi, Pengalihan, Sanksi, 

Hukum Islam 
 

1. PENDAHULUAN 

 
Permasalahan penyalahgunaan dan 

ketergantungan narkoba mempunyai dimensi yang luas 
dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial 

(ekomomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan 
masal dan lain sebagainya). Sering kali terjadi di 
masyarakat dampak dari penyalahgunaan dan 

ketergantungan narkoba antara lain; merusak hubungan 
kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan 
produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan 

mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, 
perubahan perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), 
gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi 

jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan 
kriminalitas lainnya. [1] 

Pecandu narkoba di Indonesia semakin 

mengkhawatirkan. Pasalnya, masyarakat yang memakai 
barang ”haram” itu selalu meningkat setiap tahun. 
Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional 

Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba dengan merujuk 
hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional 
(BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna 

narkoba tahun 2008, tercatat sekitar 3,1–3,6 juta jiwa 
atau 1,9 persen dari populasi penduduk Indonesia. Tahun 
2011, naik menjadi 2,2 persen atau sekitar 3,7–4,7 juta 

jiwa, tahun  2014, jumlah penyalahguna narkoba 
diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang 
dan diperkirakan  jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 
juta jiwa pada tahun 2015. []2 Peredaran narkoba  di 

dalam negeri hampir meliputi seluruh kota besar sampai 
sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksinya biasanya 
tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, 

hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja, seperti 
mall, pusat belanja dan lain-lain. [3] 

Lambat laun penyalahgunaan narkoba menjadi 

masalah yang serius, dan sudah menjadi masalah yang luar 
biasa, maka diperlukan upaya dengan penanganan yang 
khusus pula, maka dari itu  pemerintah mengeluarkan 

regulasi berupa  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 
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2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang 

yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan 
melawan hukum.  Orang yang menggunakan narkotika 
secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat 

diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang 
menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. 

Undang-undang pun sudah memberikan 
penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 

Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, 
yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan 
sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan 

pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat 
sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 
2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban 

penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. 

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan 

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 
sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimakssudkan agar 
para pelaku yang juga bisa dikatan korban harus bisa 
menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar 

tidak terulang lagi. Penanganan kasus narkoba dengan 
praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat 
terlaksana sebagaimana mestinya. [4] 

Permasalahan yang muncul adalah dari 
perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum 
yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna 

narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi 
penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya 
diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa 

melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah 
disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu 
berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) 

kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkoba. 

Fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran 

narkoba di dalam penjara juga marak. Itu artinya, vonis 
pidana penjara dan penempatan para pecandu narkoba di 
dalam penjara tidaklah efektif, belum tentu pula 

menimbukan efek jera. Permasalahan yang terjadi, para 
pecandu tersebut  akan semakin kecanduan dan makin 
mudah memakai barang haram tersebut karena berbaur 

dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. 
Data yang dikeluarkan Kemenkumham Pada Desember 
2016, penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang 

“teridentifikasi” sebagai pengguna narkoba mencapai 
25,569 orang. 

     Kapasitas 118,907 

     Jumlah Penghuni (Napi dan    

Tahanan) 
204,551 

     Narapidana Kasus Narkotika 74,357 

     Narapidana Kasus Narkotika yang 25,569 

teridentifikasi sebagai   pengguna 

Apabila dilihat dari data diatas maka sekitar 

30% dari penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah kasus narkoba, dengan 
setengahnya teridentifikasi langsung sebagai pengguna. 
Namun apabila melihat praktik peradilan pidana, maka 

angka pengguna narkotika yang dipenjarakan bisa jadi 
lebih dari yang ada. [5] 

Permasalahan selanjutnya, adanya tebang pilih 

dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba 
terutama kepada para pesohor seperti pejabat, artis atau 
lainnya, hampir selalu diarahkan ke rehabilitasi sedangkan 

orang yang tidak mampu diarahkan ke hukuman penjara. 
Berikut data para artis dan pejabat yang mendapat 
rehabilitasi dalam penyalahgunaan narkoba, di antaranya: 

Rafi Ahmad, Reza Artamevia, Restu Sinaga, Iwa K, Sean 
Azad, Hamdani Virgakusumah, model dan bintang iklan 
Sisi Salsabila, artis sinetron Asri Handayani, penyanyi 

Daniar Widiana, Model Gladyssta Lestira, dan tiga orang 
pedangdut yaitu Emilia Yusuf, Erlin Susanti, Melly Karlina, 
artis Tora Sudiro. Mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir 

Nofiadi, anggota DPRD Tabanan Fraksi Partai Golkar I 
Nyoman Wirama Putra. [6] 

Berdasarkan uraian di atas dan untuk 

kepentingan penelitian ini, masalah penelitian dibatasi 
pada: 

 

1. Bagaimanakah rehabilitasi sebagai pengalihan sanksi 
penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam? 

2. Bagaimanakah rehabilitasi penyalahgunaan narkoba 
dalam tinjauan maqashid syari’ah?  

 
Tujuan dan Manfaat Peneliitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan rehabilitasi 

sebagai pengalihan sanksi hukum terhadap 
penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba dalam tinjauan maqashid 
syari’ah. 

 

Pembahasan mengenai masalah tindak ;pidana 
penyalhgunaan narkoba telah menjadi suatu bahan 
pemikiran yang baru bagi para ahli hukum. Hal ini 

berkaitan dengan bentuk tindak pidana maupun bentuk 
sanksinya yang berkembang sesuai deangan modernisasi 
zaman. Oleh karena itu pembahasan ini dapat dilihat 

dalam berbagai litelatur baik buku, artikel, jurnal, maupun 
website. Pembahasan tentang Narkotika juga dapat 
diperoleh diantaranya Dr. Yusuf al-Qardhawi yang 

berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani 
Press) tahun 2003, dalam buku ini didapati 
pembahsannya pada jilid II bab Hukum Mukhadirat. 
Pembahasan dalam bab ini antara lain hukum 

mengkonsumsi, pandangan ulama dalam memberi sanksi 
terhadap pelaku. Buku-buku lain yang membahas tentang 
rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba antara 
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lain buku Gatot Supramono yang berjudul Hukum 

Narkoba di Indonesia, (Jakarta: Djambatan) tahun 2004. 
Buku karya Siswanto Sunarto,  Penegakan Hukum 
Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta; Raja 

Grafindo Persada) tahun 2004, buku karya O.C. Kaligis, 
Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, (Bandung; Alumni) 
tahun 2002 dan beberapa buku lainnya yang masih 
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

Narkoba (Narkotika dan obat bahan berahaya) 
secara etimologis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 

dengan kata   المخدرت  (al-mukhaddirat) yang berasal 

dari akar kata  تخدير-يخدر -خدر  (khaddara 
yukhaddiru takhdir) yang berarti hilang rasa, bingung, 
membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. [19] 

Sedangkan Narkoba secara terminologis 
adalah: 

المخدرات عرفها البعض بائنها هي 

كل مارة يترتب على تناولها انهاك 

للجسم وتائثير على العقل حتى 

تكاد وتذهب وتكون كارة االدمان 

التى تحرمها القوانين الوضعية 

حشيش واالفيون واشهر انواعها ال

    والهوريين والكوكايين والكات

                               

                               

                               

                               

           

Narkotika adalah setiap zat yang apabila 
dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, 
bahkan terkadang membuat orang gila atau 

mabuk . Hal yang demikian dilarang oleh 
undang-undang positif yang populer seperti 
ganja, opium, morpin, heroin, kokain, dan kat. 

[20] 
Berdasarkan definisi yang penulis ungkapkan, 

maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap 

sesuatu yang memabukkan dan merusak akal pikiran 
termasuk kategori khamr, baik yang terbuat dari kurma, 
anggur dan lainnya, termasuk di dalamnya narkoba.  Oleh 

sebab itu, walaupun  narkoba termasuk kategori khamr, 
tetapi bahayanya lebih berat dibanding dengan khamr 
(minuman keras). 

Sedangkan dalam hukum pidana positif  

narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris 
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan [21] dan 
pembiusan. [22] Narkotika berasal dari bahasa Yunani 

yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga 
tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari 
perkataan narkotic yang sesuatu yang dapat 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek 
stupor (bingung), bahan-bahan pembius dan obat bius. 
[23] 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika, [24] Narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan. 
Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika 
menjadi tiga golongan: 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.  

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang 

berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang 

berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan. 
Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk 

keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan 
masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU 
No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya 

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Dalam rangka mengefektifkan penerapan 

hukum pemberantasan tindak pidana narkoba di 
Indonesia, terdapat dua teori dalam hukum Islam yang 
bisa diadopsi berkaitan dengan jarîmah khamr, yaitu teori 

jawabir dan zawâjir. Jawabir adalah menerapkan hukuman 
atau sanksi terhadap pelaku pidana agar terbebas dari 
azab akhirat. [7] Zawajir adalah pelaksanaan hukuman 

atau sanksi pidana dengan tujuan untuk menyadarkan 
pelakunya agar tidak mengulangi lagi kesalahan dan agar 
hukum itupun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain 

sehingga tidak berani melakukannya. [8] Kedua teori itu 
muncul ketika ulama fiqh membahas sifat hukum dalam 
berbagai tindak pidana, yaitu apakah ia bersifat preventif 

atau paksaan (balas dendam), begitupun dengan hukuman 
yang telah dilaksanakan di dunia, apakah pelakunya masih 
akan disiksa di akhirat atau terbebas. Apabila dikaitkan 

dengan hukum pidana umum, teori jawabir dan zawâjir 
dapat disepadankan dengan teori retributif dan utilitarian 
yang dikenal dalam teori pemidanaan serta dikembangkan 

dalam hukum pidana.[9] 
Al-Samarqandi, pensyarah kitab al-Kanz, 

sebagaimana dikutib Bahnasi, mengatakan seorang 

muslim apabila di-hadd atau di-qishas di dunia tidak lagi 
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akan di-hadd atau di-qishas di akhirat. Beliau beralasan 

dengan sabda Rasulullah SAW: 

عن على رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
من اذنب فى الدنيا فعوقب به فا هللا اعدل من ان يثني عقوبته 
على عبده ومن اذنب ذنبا فى الدنيا فسترهللا عليه وعفا عنه فا 

هللا اكرم من ان يعود في شيئ قد عفا عنه )رواه احمد(          
                                                                

Terjemahannya:  Dari Ali ra. Dia berkata, Rasulullah 
SAW bersabda: orang yang berbuat 
dosa, lalu dijatuhi hukuman di dunia, 
maka Allah lebih adil dari pada 

melipatgandakan hukuman terhadap 
hamba-Nya. Dan orang yang berbuat 
dosa di dunia, lalu Allah menutup dan 

memaafkannya, maka Allah lebih mulia 
dari pada memperkarakan kembali 
sesuatu yang sesungguhnya telah 

dimaafkan-Nya. (HR Ahmad).[10] 
 

Dalam satu riwayat, ‘Ubadah ibn Samit 

mengatakan: 

ا مع رسول هللا صلى هللا عليه عن عبادة بن الصامت قال كن
وسلم فى مجلس فقال تبا يعونى على ان ال تشركوا باهللا شيئا 
والتزنوا والتسرقوا وال تقتلوا النفس التى حرم هللا اال بالحق 
فمن وفى منكم فاجره على هللا ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب 

مره به فهو كفارة له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره هللا عليه فا
      هللا الى هللا ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه )رواه المسلم(

                                                            

Terjemahannya: Dari Ubadah ibn Samit, dia berkata: 
Kami bersama Rasulullah SAW, dalam 
satu  majelis, lalu beliau bersabda: 

Berbai’atlah kalian kepadaku untuk 
tidak mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu, tidak akan berzina, tidak akan 

mencuri, tidak membunuh diri yang 
diharamkan Allah kecuali secara benar. 
Siapa yang telah menyempurnakan janji 

tersebut di antaramu maka pahalanya 
atas Allah. Siapa yang melakukan 
sesuatu dari hal itu (melanggar), maka 

dihukum di dunia sebagai kaffarah 
(pembalasan) baginya. Dan siapa yang 
melakukan sesuatu, lalu Allah menutup 

atasnya, maka urusannya terserah 
kepada Allah, jika Allah menghendaki 
dimaafkan-Nya dan jika Dia 

menghendaki diazab-Nya. (HR Muslim). 
[11] 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang 
yang berbuat dosa secara umum bila telah dijatuhi 
hukuman di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat oleh 

Allah. Begitu juga dalam hadis ‘Ubadah bin Samit 
dikatakan orang yang menserikatkan Allah, berzina, 
mencuri dan membunuh bila telah dihukum di dunia, 

berarti sudah mendapatkan pembalasan (kaffarah). Hanya 

saja di akhir hadis tersebut Nabi Muhammad SAW 
mengatakan urusannya terserah kepada Allah apakah 
akan dihukum atau dimaafkan. Namun menurut hemat 

penulis dengan memperhatikan hadis yang terdahulu, 
maka hadis yang terakhir di atas telah dipertegas 
pengertiannya bahwa orang yang telah dijatuhi hukuman 
pidana tidak akan dikenai lagi sanksi di akhirat 

berdasarkan jawabir. Sementara itu penonjolan aspek 
zawajir  dapat dilihat contohnya dalam pidana pencurian, 
antara lain dapat dilihat ketika menjatuhkan hukuman 

(mengeksekusi) potong tangan terhadap pencuri. Pencuri 
sudah dipotong tangannya diobati atau dicegah agar tidak 
terjadi kebinasaan (infeksi) pada dirinya. Pengobatan ini 

hukumnya wajib menurut golongan Hanafiyah, [12] 
sedangkan menurut Al-Syafi’iyah sunat. [13] 

Memandang aspek zawajir pelaksanaan pidana 

tidak lagi bertujuan untuk mengampuni dosa pelakunya. 
Orang yang telah dihukum di dunia, maka masalah dosa 
diserahkan kepada Allah, jika Allah menghendaki 

dimaafkan atau jika Allah kehendaki diazab-Nya, 
sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadis yang 
diterima dari ‘Ubadah bin Samit di atas. Dalam konteks 

ini Bahnasi dengan mengutip kitab Mi’raj al-Dirayah 
mengatakan bahwa kesucian dari dosa bukan merupakan 
hasil dari pelaksanaan hadd tetapi hasil dari taubat. [14] 

Al-Sarakhsi dalam melihat aspek zawajir pada 
pidana pencurian mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib 
yang berbunyi: 

                  دايبطش انى الئستحى من هللا ان ادعه ليس له ي
                                                                    

                             
Saya sungguh malu terhadap Allah, bahwa saya 
membiarkannya tidak mempunyai tangan yang 
akan digunakannya untuk beraktifitas dan kaki 

yang digunakan untuk berjalan atasnya. 
Ungkapan di atas menurut Al-Sarakhsi 

menunjukkan bahwa potong tangan itu merupakan celaan 

(zajir) atau upaya untuk menjauhkan diri dari kejahatan 
mencuri, bukan semata-mata bertujuan untuk 
membinasakan (itlaf) anggota badan. Kalaupun kelihatan 

membinasakan (itlaf), hal itu hanya secara hukum atau 
semacam kemiripan dengan pembinasaan (pembinasaan 
secara lahiriyah). Tujuan ini terlihat dari beberapa 
ketentuan yang diberikan kepada imam (penguasa) untuk 

memelihara kebinasaan (itlaf) ketika mengeksekusi 
seseorang dengan hukuman hadd. Ketentuan-ketentuan 
tersebut antara lain tidak boleh mengeksekusi di waktu 

panas terik atau di waktu dingin yang mencekam, dan 
sedang sakit. Di samping itu mesti dicelupkan minyak 
panas (diobati) sesudah dipotong, eksekusi yang kedua 

(mencuri kembali yang kedua kalinya) dihukum dengan 
memotong kaki kiri dan lain-lain sebagainya. 

Memahami jawabir dan zawajir di atas dapat 

diketahui apa yang menjadi tujuan dari memberikan 
hukuman terhadap pelaku pidana. Ulama sepakat bahwa 
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setiap hukuman mengandung aspek zawajir. Dengan arti 

kata bahwa hukuman mengandung unsur pendidikan baik 
terhadap yang bersangkutan maupun terhadap orang lain. 
Bagi pelaku hukuman dapat membuat jera, sehingga dia 

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Sedangkan 
bagi orang lain sebagai peringatan agar tidak melakukan 
tindak pidana yang sama. 

Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan 

teori behavioral prevention. Artinya, hukuman pidana 
harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak 
lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak 

pidana (incapacitation theory) dan pemidanaan dilakukan 
untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang 
bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia 

dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang 
taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori ini 
merupakan pengembangan dari deterrence theory yang 

beraharp efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana 
dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui 
ancaman, keteladanan dan sebagainya; dan intimidation 

theory yang memandang bahwa pemidanaan itu 
merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si 
terpidana.[15] Begitu juga berdasarkan tujuan 

pemidanaan khususnya yang bersifat relatif (deterrence) 
memandang bahwa pidana tersebut ditujukan kepada 
hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 

mendidik orang yang telah berbuat jahat menjadi baik 
kembali serta orang yang sakit dalam hal ini orang yang 

memiliki ketergantungan dengan narkoba jadi sembuh 

atau bebas dari ketergantungan (kecanduan). [16] 
 

II.  METODE PENELITIAN 
Sesuai dengan objek kajiannya, jenis penelitian 

ini berupa penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data melalui telahaan bahan-bahan 

kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas. 
[17] Dalam hal ini, penulis berusaha mengkaji kedudukan 
rehabilitasi sebagai sanksi dalam penyalahgunaan narkoba 

dalam pandangan hukum Islam, melalui litelatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang semata-mata berusaha memberikan 

gambaran atau mendiskripsikan suatu permasalahan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.. [18] Penelitian analisis adalah ditujukan untuk 
memahami data yang terkumpul dari sumber yang 
didapati. Artinya sebagai upaya memaparkan rehabilitasi 

sebagai pengalihan sanksi dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkoba dalam pandangan hukum Islam. 

Mengingat dalam penelitian ini datanya hanya 

bersumber pada kepustakaan. Oleh karena itu penulis 
mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data 

primer, sekunder  maupun tersier. Untuk sumber 

primer, yaitu al-Qur’an, Hadis, kitab fiqh seperti kitab Al-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami karya Abdul Qadir Audah, kitab 
Majmu’ al Fatawa karya Ibnu Taimiyyah, dan kitab al-Fiqh 

al-Islami wa ‘Adillatuhu karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, dan 
Peraturan Perundang-Undangan tentang narkoba 
Undang-Undang No 35 tahun 2009. Sumber skunder 
penulis menggunakan buku, jurnal, hasil penelitian dan 

majalah.  Sedangkan sumber tersier berupa kamus dan 
inskopledi. 

Metode yang digunakan untuk menganalisa 

data dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif, yaitu 
suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek 
normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptis 

analisis, dengan cara menguraikan data yang diperoleh 
dan menghubungkannya satu sama lain untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan. Analisa data, sebenarnya 

berawal dari menentukan data mana yang akan 
dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa 
data dengan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa 

kualitatif, dimaksudkan sebagai analisis terhadap data 
secara rasional dengan mempergunakan pola fikir 
menurut hukum logika. Cara yang ditempuh dimulai 

dengan menyeleksi data yang terkumpul, kemudian 
diklasifikasi secara sistematis dan logis. Tujuannya adalah 
untuk mendapatkan gambaran umum dan spesifikasi 

tentang obyek penelitian. Hasil analisis ditulis dan 
ditempatkan sesuai dengan masalah penelitian. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa teknik analisa data 

dilakukan dengan teknik content analisis (analisis data). 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-

Qur’an dan Hadis yang melarang manusia untuk 
mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang 
memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir minuman 

keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga 
dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari 
terik padang pasir lewat Nabi Muhammad SAW, zat 

berbahaya yang paling populer memang baru minuman 
keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam khamr 
kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak 

pinak dalam bentuk yang makin canggih yang kemudian 
lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. 
Untuk itu dalam analoginya larangan mengkonsumsi 

minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah 
sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Dalam al-
Qur’an dijelaskan: 
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya khamar, berjudi, 
berhala dan mengundi nasib dengan 
anak panah adalah cermin dalam 

perbuatan sethan, maka jauhilah agar 
kamu beruntung. (QS. al-Maidah: 90). 
[24] 

Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama 

dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang 
tersebut sama-sama memabukkan.Baik dalam bentuk 
padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, 

melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan 
sebutan mukhaddirat dan termasuk benda-benda yang 
diharamkan syara’ tanpa diperselisihkan lagi antara ulama. 

[25]  Maka oleh sebab itu dalam analoginya, larangan 
mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang 
memabukkan adalah sama dengan larangan 

mengkonsumsi narkoba. Rasulullah SAW bersabda: 

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي 

هللا عليه وسلم قال: كل مسكر حرام  صلى

 وكل خمر حرام )اخرجه مسلم(

Terjemahannya: Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda; “Setiap 
yang memabukkan adalah khamar, dan 
setiap khamar adalah haram”. [26] 

Dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan 
penyalahgunaan narkoba, terdapat ulama yang 
menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum 
khamr. Menurut Ibnu Taimiyah, narkoba dalam bentuk 

apa sekalipun seperti ganja, marijuana, morfin, candu, dan 
penggunaanya dikenakan hukuman had sebagaimana yang 
dikenakan kepada peminum khamr. Pendapat senada juga 

diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut: 
Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan 
narkoba sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum 

khamr yaitu dicambuk  sebanyak 40 kali. Kesalahan ini 
termasuk dalam kesalahan hudud yang pernah dijalankan 
pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Umar bin 

Khattab  pernah menghukum sehingga 80 kali cambukan. 
[27] Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

عن انس بن مالك رضى هللا عنه ان 

هللا عليه وسلم اتى برجل النبي صلى 

قد شرب الخمر بجريدتين نحو 

اربعين قال: وفعله ابو بكر فلما 

كان عمر استشار الناس, فقال عبد 

الرحمن: اخف الحدود ثمانين 

        (  فاءمربه )رواه المسلم

                               

                               

                               

                               

             

Terjemahannya: Diriwayatkan dari Anas ra: 

Sesungguhnya kepada Rasulullah SAW 
telah dihadapkan seorang laki-laki yang 
meminum minuman keras, maka 

Rasulullah SAW memukulnya dengan 
dua pelepah kurma sebanyak empat 
puluh kali, Anas berkata: dan 
dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika 

datang masanya Umar 
dimusyawarhkanlah dengan yang lain, 
berkata Abdurrahman: hukuman had 

yang paling rendah adalah delapan 
puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR. 
Muslim). [28] 

Di samping sifat sanksi hudud yang baku, 
dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika terdapat norma pasal tertentu yang kabur 

(obscur), dan menimbulkan keraguan dalam pembuktian 
penggunaan narkoba yang merupakan korban 
penyalahgunaan narkoba,apakah ketika menggunakan 

narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa,yang mengakibatkan adanya unsur syubhat, 
Syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga 

tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. 
Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena 
ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat 

atau faktanya. Syubhat yang dimaksudkan dalam hal ini 
adalah ditinjau dari aspek hukum. Dalam pengertian yang 
lebih luas, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah 

benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan 
benar atau salah. didalamnya terdapat dua macam 
keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor 
yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut yaitu 

unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum akibat 
adanya kerancuan dalam norma hukum dan keraguan 
dalam pembuktian pengunaan narkoba. Oleh sebab itu, 

agar tidak salah dalam menjatuhkan pidana, terkait unsur 
syubhat yang ada dalam masalah  terpidana 
penyalahgunaan narkoba dari perspektif hududini, dalam 

sebuah asas hukum pidana Islam terdapat kaedah 
populeryang berbunyi: 

ادرؤوا الحدود بالشبهات                

                                      

                        
Artinya: Batalkan sanksi hudud dengan 

sebab adanya syubhat. 
Kaedah ini berasal dari sebuah hadis Nabi 

sebagai berikut: 
 

عن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ادرءوا الحدود عن 

المسلمين مااستطعتم فاان كان 

له مخرج فخلوا سبيله فاان 

االمام ان يخطئ في العفو خير من 

ان يخطئ في العقوبة )رواه 

                    الترمذي( 
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Terjemahannya:  Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW 

bersabda dihindarkan hukuman had 

dari kaum muslimin, selama masih 
mungkin, jika ada dasar untuk 
terlepasnya seorang dari hukuman, 

maka bebaskanlah ia. Seorang hakim 
lebih baik keliru dalam memberikan 
ampunan dari pada keliru dalam 

menetapkan hukuman.(HR. al-
Tirmidzi). [29]  

Dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pecandu 

dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif 
hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan 
sanksi hudud, dapat dialihkan kepada sanksi ta’zir yaitu 

rehabilitasi,  karena terdapat di dalamnya unsur syubhat. 
Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakjelasan, 
ketidakpastian dan keraguan dalam pembuktian 

pengunaan narkoba.  
Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam 

hukum pidana Islam adalah ta’zir atau sepenuhnya 

kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian ta’zir 
yang mengandung arti sebagai ta’dib merupakan landasan 
dasar untuk rehabilitasi. Ta’dib (rehabilitasi) secara bahasa 

adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau 
menegakkan kedisiplinan. [30] Ta’dib merupakan salah 
satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa ta’dib atau rehabilitasi penyalahguna 
narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan 
bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu 

sama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi 
merupakan hak bagi mereka bukan sebagai kewajiban. 

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum 

pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi 
pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi 
yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab 

manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada 
sesama manusia. 

Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga 

sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap 
sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkoba bukanlah 
murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang 

untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan 
proses penyebaran penyalahguna narkoba menjadi 
sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan 

bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling 

menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik 
terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa 

proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif 
terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para 
penyalahgunaan narkoba. Dari uraian tersebut, dapat 
dipahami pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana 

Islam dianjurkan, dengan tujuan membina dan 

membimbing pelaku tindak pidana narkoba kepada hal-
hal yang lebih positif. Hal ini bertujuan agar kedepannya 
pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi dan bisa hidup 

sehat serta melakukan fungsi sosialnya dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dengan upaya ini diharapkan upaya untuk 
menjaga kemaslahatan umat yang berkelanjutan akan 
terjaga. 

Melihat realita yang terjadi saat ini, penulis 
berpendapat bahwa prilaku penyalahguna narkoba 
sepenuhnya menyalahi hukum yang ada baik dari hukum 

positif maupun hukum Islam. Mereka melanggar hukum 
negara maupun hukum Islam yang ada. Tetapi, proses 
pemberian hukuman bagi penyalahguna narkoba tidak 

bisa secara langsung dikenakan hukuman berat, secara 
langsung berupa pidana penjara. Hal ini disimpulkan 
berdasarkan teori psikologi tentang pola penanganan 

pecandu atau penyalahguna narkoba serta teori maqasid 
syariah. Secara hukum positif, prilaku penyalahguna 
narkoba secara psikologis bukanlah sebuah prilaku yang 

bisa dihentikan secara langsung. Pecandu narkotika 
adalah orang yang menggunakan narkoba dalam 
ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. 

Sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang 
ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara terus 
menerus dengan takaran yang cendrung meningkat. 

Apabila penggunanya dikurangi atau dihentikan 
secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan 
psikis yang khas. Teori psikologi di atas sudah 

menjelaskan bahwa adiksi dalam penyalahguna narkoba, 
akan berbahaya jika dihentikan secara langsung. Akan 
tetapi, untuk menanganinya dibutuhkan proses 
rehabilitasi secara bertahap agar pelaku penyalahguna 

bisa lepas dari ketergantungan. 
Dalam teori maqasid syariah juga menjelaskan 

hal yang sama, dimana efek langsung dari penggunaan 

narkoba adalah merusak kesehatan secara fisik dan akal, 
serta berpotensi menghilangkan kepercayaan akan agama 
dan kehilangan harta benda yang dikarenakan sifat 

ketergantungan terhadap narkoba. Aspek maqasid 
syariah adalah menjamin, memberikan perlindungan dan 
melestarikan kemaslahatan manusia. Dalam tingkatan 

yang pertama yaitu Dharuriyah (keniscayaan) memiliki 5 
(lima) poin utama: hifz al-din (melindungi agama), hifz an-
nafsi (melindungi jiwa-raga), hifz al-aql (melindungi akal) 

dan hifz al-mal (melindungi harta), hifz al-nasl (melindungi 
keturunan). 

Dharuriyah dinilai sebagai hal-hal esensial bagi 

kehidupan manusia sendiri, karena dharuryiah adalah 
sasaran dibalik hukum Ilahi. Hal ini sesuai dengan tujuan 
rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba, yaitu 

untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh 
pemakaian narkoba. Tujuannya adalah menyehatkan 
kembali secara fisik sesuai dengan hifz an-nafs, 

mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan hifs al-aql. 
Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara 
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agama sehingga melaksanakan hifz ad-din. Setelah selesai 

proses rehabilitasi dan pelaku sudah kembali kedalam 
kehidupan yang semestinya maka telah terjadi upaya hifz 
al-mal dan hifz an-nasl. Dengan demikian untuk mencapai 

maqasid syari’ah, terpeliharanya akal dari pengaruh 
penyalahgunaan narkoba, maka rehabilitasi  yang paling 
tepat untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 
sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba. 

 
IV. KESIMPULAN 

Sanksi penjara dan rehabilitasi merupakan 

aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 
35 tahun 2009 tentang narkotika yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah (penguasa), yang sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak 
berlawanan dengan nash-nash serta prinsip umum hukum 
Islam. Dengan demikian dalam hukum pidana Islam dapat 

digolongkan ke dalam  ta’zir.  
Sesuai dengan maqasid syari’ah rehabilitasi 

bertujuan untuk menyehatkan kembali secara fisik sesuai 

dengan hifz an-nafs, mengembalikan kesehatan akal sesuai 
dengan hifs al-aql. Rehabilitasi juga bisa menggunakan 
pendekatan secara agama sehingga melaksanakan hifz ad-

din. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelaku sudah 
kembali kedalam kehidupan yang semestinya maka telah 
terjadi upaya hifz al-mal dan hifz an-nasl 
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