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Dalam hukum positif, hukuman maksimal bagi pengedar narkotika adalah 

hukuman mati. Sedangkan dalam Islam tidak dijelaskan secara pasti tentang hukuman 

bagi pengedar narkotika. Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Apakah pemberlakuan 

hukuman mati terhadap pengedar narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari Syari’at 

Islam? (2) Bagaiman tinjauan Maqa<sid al-syari‘ah dapat digunakan dalam pemberian 

hukuman terhadap pengedar narkotika? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini ada dua yaitu: (1) 

Hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika melihat banyaknya kerusakan-

kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi 

norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus 

bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkotika. (2) Maqa<sid al-

syari‘ah memiliki 5 esensi pokok yaitu: H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama), H{ifz} Al-

Nafs (memelihara jiwa), H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal), H{ifz} Al-Nasb (memelihara 

keturunan), H{ifz} Al-Ma>l (memelihara harta) untuk mencapai tujuannya yaitu 

berlakunya kesejahteraan bagi manusia dengan mengikuti ketetapan-ketetapan syari’at 

yang Allah swt turunkan melalui Rasulullah saw. Dalam pemberian hukuman mati 

terhadap pengedar narkotika, terdapat 3 hal dari 5 tujuan Islam (maqa>s}id al-syari‘ah) 

yang dijaga, diantaranya adalah: H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama), H{ifz} Al-Nafs 

(memelihara jiwa) dan H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal).  
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 61

t dengan titik di 

bawahnya 

 b ب 2
 

 ẓ ظ 61
z dengan titik di 

bawahnya 

 t ت 3
 

 ‘ ع 61
 

 ś ث 4
s dengan titik di 

atasnya 
 gh غ 61

 

 j ج 5
 

 f ف 02
 

 ḥ ح 6
h dengan titik di 

bawahnya 
 q ق 06

 

 kh خ 7
 

 k ك 00
 

 d د 8
 

 l ل 02
 

 ż ذ 9
z dengan titik di 

atasnya 
 m م 02

 

 r ر 10
 

 n ن 02
 

 z ز 11
 

 w و 01
 

 s س 12
 

 h ه 01
 

 sy ش 13
 

 ’ ء 01
 

 ş ص 14
s dengan titik di 

bawahnya 
 y ي 01

 

 ḍ ض 15
d dengan titik di 

bawahnya 
   

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 



 
 

ix 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya ai 

َ    و    Fatḥah dan wau au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =      هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

َ   ا/ي  Fatḥah dan alif atau ya ā 

َ   ي  Kasrah dan ya ī 

َ   و  Dammah dan wau ū 

 

Contoh: 

 qāla = ق ال      

م ي  ramā =   ر 

 qīla = ق ْيل     

 yaqūlu = ي قْول    

 



 
 

x 

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 

َطاَفالْا  َضةْ  اْلا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : َروا

  /al-Madīnah al-Munawwarah :  الاَمِدي اَنةْ  الام نَ وَّرَةْا  

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طَلاَحةْا  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus-kasus  penyalahgunaan narkotika 

semakin meningkat. Peningkatan  kasus penyalahgunaan narkotika dapat dilihat 

pada tabel yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

Aceh berikut ini:
1
 

Data Kuantitatif Kasu-Kasus Narkotika Dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Aceh Direktorat Narkoba. 

 Tahun  Jumlah Kasus 

2010 352 kasus 

2011 735 kasus 

2012 887 kasus 

2013 997 kasus 

2014 705 kasus 

2015 213 kasus 

2016 206 kasus 

2017 271 kasus 

Total 4366 kasus 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari tahun 2010 sampai tahun 2013 

jumlah tersangka kasus narkotika semakin meningkat. Sedangkan dari tahun 2014 

                                                             
1
Data Kuantitatif Kasus-Kasus Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

Aceh Direktorat  Narkoba.  
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sampai tahun 2017 jumlah tersangka kasus narkotika  mengalami penurunan. Pada 

tahun 2010 terdapat 352 kasus dan meningkat pada tahun 2011 yaitu terdapat 735 

kasus. Pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 887 kasus. Dan pada tahun 2013 

meningkat dengan tinggi yaitu 997 kasus. Dari  tahun 2014 sampai tahun 2016 

jumlah tersangka kasus narkotika mengalami penurunan dan mengalami 

peningkatan kembali pada tahun 2017 yaitu 273 kasus.  

Jumlah kasus narkoba di daerah Aceh setiap tahunnya memang mengalami 

peningkatan dan penurunan, akan tetapi kasus tersebut masih tergolong dalam 

jumlah yang banyak. 

Narkotika sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa, karena narkotika 

dapat merugikan penggunanya, keluarga dan masyarakat. Sebenarnya, narkotika 

dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar bagi manusia terutama di bidang 

kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika tidak hanya 

digunakan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat saja akan tetapi digunakan 

juga untuk hal-hal negatif. Hal inilah yang menyebabkan perlunya pengawasan 

yang ketat bagi peredaran narkotika. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkotika  

melingkupi semua lapisan masyarakat baik kaya, tua, muda, dan bahkan anak-

anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.  

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama melarang 

pemakaian narkotika. Landasan yang digunakan yaitu merusak generasi penerus 

bangsa. 
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Al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sanksi 

bagi produsen dan pengedar narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi 

produsen dan pengedar narkotika adalah ta‘zi>r.
2
 Hukuman ta‘zi>r bisa berat 

atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk 

sanksinya pun bisa beragam. Adapun penyalahgunaan narkotika mengakibatkan 

kerugian pada jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-

tindakan berikut: 

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan 

penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.  

2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi 

produsen atau pengedar narkoba. 

Allah swt memberikan pedoman Al-Quran bagi umat manusia untuk 

menjalani kehidupan terbaik masing-masing dari mereka di dunia ini. Allah 

memerintahkan segala kebaikan yang bermanfaat bagi manusia serta memberikan 

larangan-larangan terhadap keburukan yang memberikan dampak negatif bagi 

mereka. Salah satu hal yang Allah  larang dalam Al-Quran adalah mengkonsumsi 

segala hal yang memabukkan.  

 

 

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 90-91. 

                                                             
2
 M Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah , (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 178 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 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).”  

 

Begitu pula dengan Rasulullah saw, dalam beberapa hadits beliau memberi  

peringatan yang keras tentang bahaya khamr. Salah satu contohnnya dalam sebuah 

hadits shahih Muslim disebutkan bahwa, seorang laki-laki yang telah meminum 

arak dihadapkan kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah Saw. memukulnya 

dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali.
3
 

Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang 

keharamannya, akan tetapi Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah khamr. 

Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat 

diselesaikan melalui metode qiya>s berdasarkan pada kesamaan illatnya.  

                                                             
3
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika,  2012),  hlm.  94  
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Qiya>s menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan 

suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash 

hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.
4
 

Para ulama hukum Islam meng-qiya>s-kan hukum narkotika ini sama 

dengan hukum khamar dalam Al-Qur’an, karena para ulama berpendapat bahwa 

hakikat suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain 

dalam keadaan berbahaya dapat di-qiya>s-kan kepada khamr sesuai dengan ayat 

90-91 yang tercantum dalam Al-Qur’an surah  al-Ma>idah.  

Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang 

permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa  setiap benda atau apa saja yang 

memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia 

diberi nama selain nama khamr atau nama modern tetap saja hukumnya haram.
5
 

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama 

tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa: memakai, menjual, membeli, memproduksi 

dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkotika adalah haram.
6
 

Ulama berbeda pendapat tentang sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Berikut penjelasannya: 

a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnaini berpendapat bahwa pelaku 

penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi hadd, karena narkoba 

dianalogikan dengan khamr.  

                                                             
4
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 

hlm. 66 
5
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh.., hlm. 99  

6
 M. Nurul Irfan,  Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika,  2014) , hlm.  177. 
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b. Wahbah al-Zuhaili> dan Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa 

penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta‘z}i>r, karena: 

1. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah 

2. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr 

3. Narkoba tidak diminum seperti halnya khamar. 

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah Swt. Tujuan 

diturunkannya syariat Islam adalah untuk menjaga kelima aspek penting dalam 

hidup manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh, tujuan ini disebut maqa>s}id al-

syari‘ah. Yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.
7
 

Maqa>s}id al-syari‘ah  atau tujuan diturunkannya syariat islam  yang 

terdiri dari dua unsur kata. Pertama kata Maqa>s}id, yang berarti tujuan atau 

tempat yang dituju. Kata yang kedua, syari‘ah yang berarti jalan ke arah sumber 

pokok kehidupan.  

Jadi secara etimologi, Maqa>s}id al-syari‘ah berarti objek atau tujuan 

yang dituju oleh syari‘ah.
8
 

Secara konseptual, Maqa>s}id al-syari‘ah adalah tujuan atau rahasia yang 

ditetapkan oleh syari’ (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum 

syari‘ah. Maqa>s}id al-syari‘ah sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 

syari‘ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syari‘ah. Tujuan 

syari‘ah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan  di dunia dan  

kebaikan di akhirat kelak. 

                                                             
7
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqas}id Syari>’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 1-2.  
8
 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2016), hlm. 125.   
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Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah menjamin kemaslahatan 

hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial. 

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk 

kehidupan yang kekal di akhirat kelak.  

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari‘ah dan rahasia-rahasia yang ada 

dibalik diberlakukannya hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah untuk 

menjaga generasi bangsa dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh 

pengedar narkoba. Dengan adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba pasti 

terdapat  Maqa>s}id al-syari‘ah di dalamnya. Maka penting bagi penulis untuk 

meneliti lebih lanjut tentang HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR 

NARKOTIKA TINJAUAN MAQA<S{I<D AL-SYARI<‘AH. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis menemukan dua persoalan yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Supaya 

penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat 

rumusan masalah, diantaranya adalah: 

1. Apakah  pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkotika dapat 

dibenarkan ditinjau dari syariat Islam? 

2. Bagaimana tinjauan maqa>s}id al-syari‘ah dapat digunakan dalam 

pemberian hukuman terhadap pengedar narkotika? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui apakah pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar 

narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam.  

2.  Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqa>s}id al-syari‘ah dapat 

digunakan dalam pemberian hukuman terhadap pengedar narkotika.  

 

1.4. Penjelasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari semua 

pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang 

terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Hukuman Mati 

Hukuman mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa 

penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya 

berada di tangan Tuhan. Maka tak heran dalam hal ini menimbulkan pro dan 

kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang hukuman mati itu 

sendiri. 
9
  

Hukuman mati adalah hukuman terberat karena menyebabkan hilangnya 

nyawa seseorang yang dikenai hukuman tersebut.  

 

 

                                                             
9
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 29.  
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2. Pengedar Narkotika 

Menurut Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, 

“pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan 

penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat 

dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, 

mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan 

mengekspor dan mengimpor “Narkotika”. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 

119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang 

yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan 

II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya 

pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi.
10

 

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan 

bahwa peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum 

yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11

 

Pengedar narkotika adalah setiap kegiatan baik menjual, membeli untuk 

diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan 

perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.  

3. Maqa>s}id al-syari‘ah. 

                                                             
10

 Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba”. Vol.1 No 

2, Bunga Rampai 2011, hlm. 315.  
11

 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
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Secara etimologi, Maqa<sid al-syari< ‘ah adalah gabungan dari dua kata: 

Maqa<sid  dan al-syari< ‘ah. Maqa<sid  adalah bentuk plural dari maqsad yang 

merupakan derivasi dari kata kerja qasada-yaqsudu  yang mempunyai banyak arti, 

seperti menuju ke suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak 

melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan 

kekurangan.  

Sementara kata al-syari< ‘ah, secara etimologi bermakna jalan menuju 

mata air.
12

 Secara istislahi, al-syari< ‘ah mempunyai beberapa pengertian, salah 

satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada 

hambanya melalui Nabi saw., yang mencakup ‘aqidah, ‘amaliyah dan akhlak.
13

 

Maqa>s}id al-syari‘ah adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Yang menjadi tujuan utama adalah menjamin 

kemaslahatan hidup manusia. 

  

1.5. Kajian Pustaka 

Setelah penulis menelusuri beberapa hasil penelitian yang ada, maka 

sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai 

Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqa>s}id al-syari‘ah. 

Namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda, diantaranya: 

Skripsi yang berjudul “Sanksi Mati Terhadap Penyalahguna Narkoba 

Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”. Yang diteliti oleh Zulkairi, 

                                                             
12

 Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi (Yogyakarta: Lkis,  2015), hlm. 15.  
13

Safriadi, Maqashid Al-Syari’ah Ibnu ‘asyur (Lhokseumawe Sefa Bumi Persada,  2015), 

hlm. 40.  
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mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah wa Siyasah (SJS) IAIN Ar-Raniry 

tahun 2010. Skripsi ini menyebut sanksi mati sebagai hukuman yang pantas 

dijatuhkan bagi penyalahguna narkoba sama halnya dengan sanksi yang 

dijatuhkan kepada peminum khamar yang dilakukan berulang kali.
14

 

Jurnal  yang berjudul ”Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum 

Positif dan Hukum Islam”, yang ditulis oleh Ahmad Syafi’i. Beliau hanya 

menegaskan bahwa kedua jenis sistem hukum ini sama-sama mengharamkan 

tindakan penyalahgunaan narkoba yang kajiannya masih terlalu umum.
15

  

Kemudian skripsi yang berjudul ”Pidana Mati Terhadap Delik 

Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam”. Yang 

ditulis oleh Khairil Akbar, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan  2009. Dari hasil 

penelitian, Khairil Akbar  menyimpulkan bahwa pidana mati dianggap masih 

relevan sampai saat ini terhadap penyalahgunaan psikotropika serta melihat 

analisis teori jawabir dan zawajir terhadap pidana mati dalam penyalahgunaan 

psikotropika.
16

 

Kemudian skripsi yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Pengedar 

Narkoba Tinjauan Hukum islam”.  Yang ditulis oleh Darussalam, mahasiswa 

Fakultas Syari’ah wa Siyasah angkatan 2013. Secara umum, skripsi Darussalam 

                                                             

14
 Zulkairi, Sanksi Mati Terhadap Penyalahguna Narkoba Ditinjau Menurut Perspektif 

Hukum Islam, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah wa Siyasah (SJS) IAIN Ar-Raniry   

2010. 
15

 Ahmad Syafi’i, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif  Hukum Positif dan 

Hukum Islam, (Palu: Jurnal Hunafa, 2009).  
16

 Khairil Akbar, Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam 

Perspektif Teori Pemidanaan Islam, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-

Raniry, 2014) 
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ini hanya bicara seputar pidana mati terhadap pengedar narkotika yang ditinjau 

dari hukum Islam dalam berbagai pendapat fuqaha, yang menyatakan bahwa bagi 

pengedar narkotika dikenakan hukuman ta‘zi>r.  

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang memfokuskan pada 

bagaimana pendekatan maqa>s}id al-syari‘ah dapat digunakan dalam pemberian 

hukuman terhadap pengedar narkotika.  

 

1.6. Metode Penelitian 

Dalam penulisan ini, digunakan langkah pendekatan penulisan secara 

objektif sehingga didapatkan data yang sesuai. Guna memperoleh data yang sesuai 

dengan tujuan penulisan. Maka penulis mengemukakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Kajian penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), 

yaitu kajian yang terfokus dalam pengumpulan data dan sumbernya dari berbagai 

literatur. Jadi dalam proses pengumpulan data kajian ini berasal dari berbagai 

literatur baik dari buku, jurnal, website, serta karya-karya yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenanaan dengan hukuman mati 

terhadap para pengedar Narkotika tinjauan maqa>s}id al-syari‘ah. 

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penulisan ini adalah metode tematik. Dengan demikian penulis 
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mengumpulkan penjelasan-penjelasan ulama Fiqh dalam permasalahan pokok 

yaitu hukuman mati terhadap pengedar narkotika dilihat dari sisi maqa>s}id al-

syari‘ah di tambah dengan hadis-hadis serta riwayat-riwayat sahih sebagai 

pelengkap terhadap penjelasan permasalahan ini. 

1.6.3. Sumber data 

Adapun sumber data dalam penulisan ini  dibagi dalam dua bagian, yaitu 

data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 

Al-Qur’an dan al-Hadis yang menjadi sumber utama dari hukum Islam. 

Sedangkan data sekundernya  penulis memakai literatur-literatur pokok hukum 

dari para ulama Fiqh kontemporer, karya ilmiah, buku atau jurnal yang secara 

khusus membahas tentang permasalahan ini. Adapun buku yang dimaksud di 

antaranya adalah kitab, Pelajaran Hukum Pidana. 
17

 Dasar- Dasar Hukum Pidana 

Islam, 
18

 Polemik Hukuman Mati Di Indonesia19
, Hukum Pidana Khusus20, Fiqih Islam 

wa Adillatuhu21, , Ushul Fiqh22, Metode Istislahiah ( Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan 

dalam Ushul Fiqh). 
23 

1.6.4. Analisa Data 

Setelah terkumpul data dari berbagai literatur, maka perlu adanya analisis 

terhadap data-data tersebut. Analisis adalah cara pemeriksaan terhadap sesuatu 

                                                             
17

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana ..., hlm. 29.  
18

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam..., hlm. 195.  
19

 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati Di Indonesia...,  hlm. 140.  
20

 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus..., hlm. 121. 
21

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu ..., hlm. 459  
22

 Satria Efendi, Ushul Fiqh ...,  hlm. 233.   
23

 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah ( Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 

Fiqh)...  hlm. 34.  
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dengan mengemukakan semua unsur dasar dan hubungan antara unsur yang 

bersangkutan.
24

 

Penulis memakai metode analisa tematik dan komparatif dengan 

menyajikan pembahasan tentang permasalahan diatas ditambah dengan penjelasan 

penjelasan para ulama Fiqh dari sisi maqa>s}id al-syari‘ah-nya. 

Mengenai tekhnik penulisan yang akan dilakukan dalam skripsi ini, 

penulis akan berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Skripsi,  yang 

diterbitkan oleh diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.  

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan sangat dibutuhkan dalam suatu penulisan. Maka 

penulis akan memaparkan setiap bagian-bagian bab secara rinci dan mendetail 

agar dapat diapahami. 

Bab pertama yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode 

penulisan, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menguraikan pembahasan umum tentang pengertian hukuman 

mati menurut hukum Islam dan hukum positif, pengertian pengedar narkotika dan 

pengertian dari maqa>s}id al-syari‘ah. 

Bab ketiga, sedangkan pada bab ini penulis memaparkan data-data yang 

diperoleh dari hasil pencarian dari berbagai referensi, yaitu semua data-data 

                                                             
24

Hasan Sadly, Ensikopedia (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), hlm. 206. 



15 
 

 
 

tentang hukuman bagi pengedar narkotika serta apakah pemberlakuan hukuman 

mati terhadap pengedar narkoba dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam dan 

bagaimana pendekatan maqa>s}id al-syari‘ah digunakan dalam pemberian 

hukuman mati terhadap pengedar narkotika. 

Bab empat adalah sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup yang 

berisikan kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB DUA 

TINJAUAN UMUM HUKUMAN MATI TERHADAP 

PENGEDAR NARKOTIKA BERDASAR MAQA<SID AL-

SYARI< ‘AH 

 

2.1. Konsepsi  Hukuman Mati dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 

2.1.1. Pengertian Hukuman  Mati dalam Hukum Positif  

Pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa 

penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya 

berada dalam kekuasaan  Tuhan (hanya Tuhan yang berhak untuk menetapkan), 

maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, 

tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
1
 

Menurut Pasal 11 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

dikatakan bahwa hukuman mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan 

dengan mengeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana 

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Berdasarkan pasal 1 

lembaran negara Hindia Belanda No. 123 tahun 1945 m dikatakan bahwa 

hukuman mati yang dilaksanakan terhadap diri orang-orang sipil, kecuali 

ditentukan lain, akan dilaksanakan dengan menembak (dengan peluru) terhadap 

yang bersangkutan.
2
 

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua. Pidana mati 

juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena 

                                                             
1
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana  (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2008), hlm. 

29 
2
 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandar Lampung: Anggota Ikapi,  

1992), hlm. 118 
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memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju 

dengan yang tidak setuju.
3
 Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana 

mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang 

diancam dengan pidana mati. 

Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 

buah, yaitu sebagai berikut: 

a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden). 

b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang). 

c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh untuk berperang). 

d. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala 

negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut). 

e. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). 

f. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang 

mengakibatkan luka berat atau mati). 

g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 

berat atau mati).  

h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang 

mengakibatkan kematian).
4
 

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi 

pelanggarnya, antara lain: 

                                                             
3
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 

195.  
4
 Ibid.,  hlm. 196.   
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1. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa 

Agun/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman 

terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan 

sandang pangan.  

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat 

ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.  

3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, 

amunisi atau sesuatu bahan peledak.   

4. Pasal 1113 Undang-Undang N. 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan 

kegiatan subversi Pasal 23 Undang-Undang No. 31 tahun 1964 tentang 

ketentuan tenaga atom.  

5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika 

6.  Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan 

kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
5
 

Menurut keterangan dari Erasmus Napitupulu selaku peneliti ICJR 

(Institute For Criminal Justice Reform), lebih dari 30 tindak pidana yang masuk 

dalam 13 Undang-Undang di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjatuhkan 

pidana mati secara prakteknya hanya empat yang paling sering digunakan. Yaitu: 

pembunuhan berencana, narkotika, terorisme, kekerasan seksual terhadap anak 

yang menyebabkan kematian. 
6
 

2.1.2.  Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.  

                                                             
5
 http://febi.walisongo.ac.id/2015/03/09/hukuman-mati-perspektif-syariah, tanggal 25 Juli 

2018.  
6
 https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41569770-ICJR , tanggal 25 juli 2018.   

http://febi.walisongo.ac.id/2015/03/09/hukuman-mati-perspektif-syariah


19 
 

 
 

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal 11 

KUHP yaitu:
7
  (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/digantung 

dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana 

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri) telah ditiadakan, dan 

diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang 

pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) tahun 

1964.
8
  

Dalam pasal 1 UU No.2 (PNPS) tahun 1964 dikatakan bahwa dengan tidak 

mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan 

putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang diajukan oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan 

dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam pasal 2 sampai pasal 19. 

 Tata cara pelaksanaan hukuman mati juga diatur dalam Peraturan Kepala 

Kepolisisan Republik Indonesia No 12 Tahun 2010. Dalam pasal 4 disebutkan 

bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan 

2. Pengorganisasian 

3. Pelaksanaan ; dan 

4. pengakhiran 

                                                             
7
 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 19.   

8
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 

32.  
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Hukuman mati adalah hukuman yang sangat kejam dan diterapkan  dengan 

berbagai macam cara, di Indonesia cara yang digunakan adalah menembak sampai 

mati.
9
  

2.1.3.  Pengertian Hukuman Mati Menurut Hukum Islam  

Dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata uqubah yang 

berarti siksa atau hukuman, yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar 

ketentuan Syar‘i yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.
10

 Menurut 

‘Abd al-Qadi>r‘Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 

kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan 

syara‘.
11

 Syariat Islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu hudu>d   dan 

ta‘zi>r.
12

 

2.1.4 Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, 

yaitu dalam bentuk hudu>d, qishash, dan ta‘zi>r.
13

. Dalam bentuk hudu>d, 

berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk qishash, balasan pembunuhan, dan 

dalam bentuk ta‘zi>r, berupa al-qatlu al-siyasi (hukuman mati yang bentuknya 

disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa).
14

 

1. Hukuman Mati Dalam Pidana Had (Hudud.) 

                                                             
9
 Munir Fuadi dan Sylvia Laura, Hak Asasi Tersangka Pidana  (Jakarta: Kencana, 2015), 

hlm. 135.  
10

  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), hlm. 136.    
11

 Ibid., hlm. 137.    
12

 Ibid., hlm. 141.  
13

 Ibid., hlm. 141.  
14

  Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati Di Indonesia  (Jakarta: Badan Litbang Dan 

Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 140.   
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a. Untuk tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh orang yang terikat 

dalam perkawinan (muhsan), maka hukumannya adalah rajam.
15

 Yaitu 

dengan cara dilempar dengan batu hingga mati.  

b. Hukuman mati dalam tindak pidana hudud diberlakukan bagi pelaku 

perampokan (hirabah).
16

 hukuman untuk jarimah ini ditegaskan 

dindalam al-Qur’an sebagai berikut: 

                         

                             

                        

    
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 (tempat kediamannya). yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh 

siksaan yang besar.” 

c. Tindak pidana hudud yang juga diancam dengan hukuman mati adalah 

pemberontakan (al-baghyu). 
17

 

d. Pidana hudud lainnya, riddah atau murtad, dalam hukum Islam juga 

masuk kategori kejahatan hudud yang telah ditentukan kadar atau 

bentuk hukumannya.   
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16
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Riddah dalam arti bahasa adalah  yang artinga kembali dari sesuatu ke 

sesuatu yang lain. Sedangkan dalam kamus al Munawwir riddah berasal dari kata:  

yang artinya menolak dan memalingkannya. Landasan hukuman mati untuk orang 

murtad dijelaskan dalam hadis Nabi: 

Artinya: “dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 

barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.”(H.R. Bukhari). 

Dalam hadits lain disebutkan: 

Artinya: “Dari Aisyah ra. telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal 

darah seorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia 

harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muhshan, atau orang yang murtad 

setelah tadinya ia Islam.” (H.R. Ahmad). 

Dua hadits diatas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis 

tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. 

2.  Hukuman Mati Dalam Pidana Qishash 

Dalam pidana qishash, hukuman mati diberlakukan bagi orang yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. 

3. Hukuman mati dalam pidana ta’zir. 

Dalam pidana ta’zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman 

dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan 

kepada masyarakat.  

Dalam masalah hudu>d  ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku 

zina muhshan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. Dalam masalah qishash, ancaman 

hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau 
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direncanakan. Sedangkan dalam masalah ta‘zi>r. ancaman hukuman mati 

ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishash dan hudu>d yang oleh negara 

(penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan 

kemaslahatan masyarakat.  

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman 

maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum 

Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu,  

esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan 

masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar 

kemanusiaan.  

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal 

narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta‘zi>r. yang disebut 

dengan ‘al-qatlu al-siyasi’, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur’an 

dan Sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara 

eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika 

dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan 

masyarakat.
18

 

 

2.2. Definisi Pengedar Narkotika 

2.2.1. Pengedar Narkotika  Menurut Hukum Positif 

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

                                                             
18

 M Hatta, “Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam “. Vol. xxxvi No.2, Miqot  2012, 

hlm. 22.  
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bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
19

 

Menurut Lilik Mulyadi, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, 

“pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan 

penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat 

dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, 

mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan 

mengekspor dan mengimpor “Narkotika”. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 

119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang 

yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan 

II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya 

pengertian yang diungkapkan oleh Lilik Mulyadi.
20

 

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak 

pidana narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak 

disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. 

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada 

pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
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 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus  (Jakarta: Prenadamedia Group,  2016), hlm. 
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pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat juga menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa 

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.  

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa.  

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni: 

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika. 

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.  

2.2.2. Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam  

Sedangkan istilah narkotika secara eksplisit tidak ditemukan dalam hukum 

Islam, namun kualifikasi tindak pidana bagi pengedar narkotika bisa dimasukkan 

dalam kategori khamr. Khamr yang berasal dari kata khamara-yakhmuru atau 

yakhmiru-khamran. Secara etimologi berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, dan 

berubah dari aslinya. Bahwa tindak pidana bagi pengedar narkotika dikategorikan 

dengan khamr dengan metode qiyas. Karena adanya illat yang sama antara khamr 

dengan narkotika yakni memabukkan yang mana dapat merusak akal dan badan.  
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Kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya 

mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara 

mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk 

minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda 

yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda 

padat, cair dan gas yang dikemas menajdi bentuk makanan, minuman, tablet, 

kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. 

Zat yang digolongkan sejenis dengan minuman memabukkan adalah 

narkoba. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamr, termasuk juga zat yang 

memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.  

Narkotika dikategorikan dengan khamr dengan metode qiyas. Karena 

adanya illat yang sama antara khamr dengan narkotika yakni memabukkan yang 

mana dapat merusak akal dan badan.  

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

minuman khamr  yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik 

yang mengandung alkohol maupun nonalkohol, dan apapun jenis, nama dan 

bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya ditetapkan oleh Allah status 

hukumnya haram.  

Larangan atas mengkonsumsi khamr, berlaku pula bagi para produsen dan 

pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar narkoba maka 

semakin banyak pula pengguna narkoba.  

Sebagaimana  Allah Swt. mengingatkan dalam Al-Qur’an ayat 90-91 ayat 

berikut:  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. 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 90-91). 

 

Di dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang dasar hukum larangan 

menjadi produsen, pengedar dan pedagang khamar.  

Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a., 

Rasulullah bersabda: 

َر َوا َشارِبَ َها َوَساِقيَ َها َوبَائَِعَها َوُمبخَتاَعَها َوَعاِصَرَها َلَعَن الٌّلُه  َمخ اْلخ
َلَة إَليِه َوَأِكَل ََثَِنَها ُموخ  َوُمعخَتِصَرَها َوَحاِمَلَها َوالخَمحخ

“Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, 

pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan 

perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang 

memakan dari hasil bisnis khamar.”
21

 

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengedar, pedagang, 

penyelundup, dan setiap pihak yang memiliki peran dalam pemakaian narkoba, 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu  (Damaskus: Gema Insan & Darul 
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mereka semua juga termasuk orang yang melakukan dosa besar dan harus 

diberikan hukuman.  

2.3.  Pengertian Dan Prinsip-Prinsip  Dasar Maqa>sid al-syari>’ah 

Secara etimologi, Maqa>sid al-syari>‘ah adalah gabungan dari dua kata: 

Maqa>sid dan al-syari>‘ah. Maqa>sid  adalah bentuk plural dari maqsad yang 

merupakan derivasi dari kata kerja qasada-yaqsudu  yang mempunyai banyak arti, 

seperti menuju ke suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak 

melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan 

kekurangan. Sementara kata al-syari< ‘ah, secara etimologi bermakna jalan 

menuju mata air.
22

 Secara istisahi, al-syari< ‘ah mempunyai beberapa pengertian, 

salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

hambanya melalui Nabi saw, yang mencakup ‘aqidah, ‘amaliyah dan akhlak.
23

 

Diantara dalil-dalil yang menjadi eksistensi maqa<sid al-syari< ‘ah dalam 

pensyari’atan hukum Islam adalah:  

                

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.” (QS al-Baqarah 185).  

Maqa<sid al-syari< ‘ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum 

yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. 
24
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Abu> Ish}a>q Al-Sya>t}ibi merumuskan lima tujuan hukum islam, 

yaitu:
25

 

1. H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama) 

2. H{ifz} Al-Nafs (memelihara jiwa) 

3. H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal) 

4. H{ifz} Al-Nasb (memelihara keturunan) 

5. H{ifz} Al-Ma>l (memelihara harta) 

Semua hal yag dapat melindungi lima hal utama ini disebut maslahat dan 

semua yang merusak lima hal utama ini dianggap sebagai mudarat (lawan 

maslahat), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat tersebut 

adalah maslahat.
26

 

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu 

yang dilakukan dan menjadi pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang 

menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi 

kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yaitu: 

1. Kebutuhan Primer (Dharuri) 

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan 

manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan 

tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan 

kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, 

harta dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut d}aruriyat yang lima. 
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Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu 

adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang 

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya 

harus dijauhi. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. 

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak 

lain adalah memelihara lima pokok di atas. 

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah dan 

Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua 

kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk menjaga 

agama allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak 

ditegaskan dalam Al-Qur’an yang diantaranya: 

  ...            ...   

Artinya: “Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.” (QS. 

at-Taubah 41). 

 Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi 

kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, menutup badan 

dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala 

sesuatu yang memungkinkan untuk melakukan kualitas hidup. Segala usaha yang 

mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh 

Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan 

atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini 

Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman-Nya: 
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 ...              . ... 

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. al-An’am 

151). 

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, 

diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan 

meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu 

adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh 

menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat. 

Sebaliknya, manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan 

atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah 

perbuatan buruk, karenanya dilarang syara’. Dalam hal ini, Allah mengharamkan 

meminum minuman yang memabukkan dan segala bentuk makanan, minuman 

yang dapat mengganggu akal. Nabi dalam sunahnya menetapkan sanksi pukulan 

sebanyak 40 kali atas peminum minuman yang memabukkan itu.  

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu 

diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan 

baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah 

perbuatan baik yang disuruh oleh syara’.  

Segala usaha yang mengarah pada peniadaan dan perusakan harta, adalah 

perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi 

bagi pencuri adalah potong tangan seperti firman Allah:  
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Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah 

dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu 

syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika 

dilakukan secara sah adalah baik. 

Segala sesuatu yang mengarah pada penghapusan atau pengrusakan 

keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat 

melarang sikap tabattul atau membujang karena mengarah kepada ketiadaan 

keturunan. Islam juga melarang zina yang dianggap sebagai perbuatan keji dan 

dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan 

mendatangkan bencana.  
Termasuk ke dalam lima kebutuhan primer tersebut menurut sebagian 

ulama adalah ‘harga diri’ yang disuruh Allah untuk menjaganya dan melarang 

berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya. Dalam hal ini diharamkan menuduh 

perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti yang sah dan pelakunya 

diancam dengan 80 kali cambukan, sebagaimana firman Allah: 

 Tujuan yang bersifat dharuri merupakan tujuan utama dalam pembinaan 

hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara’ dalam 

hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara’  yang berlatar belakang 

pemenuhan kebutuhan dharuri adalah “wajib” menurut jumhur ulama atau 

“fardhu” menurut ulama Hanafiyah. Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan 

dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak.
27

 

2. Kebutuhan Sekunder (Hajiyat) 
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Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai d}aruri. Seandainya 

kebutuhan itu tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 

namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan 

itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab 

Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan 

ini. 

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah 

bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah 

taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan 

dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga 

halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Dalam lapangan mu’amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), 

serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan 

mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan 

beberapa hukum rukhshah dalam mu’amalat. Dalam lapangan ‘uqubat (sanksi 

hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak 

sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri 

karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan 

menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-

petunjuk ayat Al-Qur’an juga.  

Tujuan sekunder dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga 

kelompok: 
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a. Hal yang disuruh syara’ untuk melakukannya untuk dapat melaksanakan 

kewajiban syara’ secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. 

Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut 

ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang  

perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak 

akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat 

dilaksanakan dil uar sekolah. Kebutuhan tingkat sekolah itu beada pada 

tingkat hajiyyat. 

b. Hal yang dilarang syara’ melakukannya untuk menghindarkan secara tidak 

langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Pebuatan zina 

berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang 

menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu 

bagi terlaksananya larangan zina yang dharuri itu. Melakukan khalwat 

(berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan 

tidak merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. 

Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu 

terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri. Kepentingan akan 

adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat hajiyat. 

c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) 

yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak 

ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, tetapi 

manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhsah ini berlaku dalam 

hukum ibadat, seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan. Dalam 
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muamalat seperti bolehnya jual beli salam (inden). Juga dalam jinayat 

seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishash  bagi 

pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.  

 

3. Kebutuhan Tersier (Takhsiniyat) 

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk 

memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak 

akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan.  

Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan 

al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, 

menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan 

keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.  

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu’amalat, dan ‘uqubat, 

Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

tahsiniyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Mesjid, menganjurkan 

memperbanyak ibadah sunnah. 

Dalam lapangan mu’amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga 

dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat islam mengharamkan membunuh anak-anak 

dalam peperangan dan kaum wanita.
28

 

Tingkat dharuri lebih tinggi dari tingkat hajiyat, dan tingkat hajiyat lebih 

tinggi dari tingkat takhsiniyat. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama dharuri 

pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan 

                                                             
28

 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 236   
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keturunan (harga diri). Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak 

di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di 

antaranya harus didahulukan. 

Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan takhsiniyat ini menimbulkan 

hukum sunnah dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan takhsiniyat 

menimbulkan hukum sunnah. 
29

 

                                                             
29

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 228.   
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BAB TIGA 

HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA 

DITINJAU DARI SYARI’AT ISLAM DAN  MAQA<SID              

AL-SYARI< ‘AH 

 

3.1. Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Menurut Hukum Positif   

 Ketentuan tentang pengedar narkotika dalam hukum positif terdapat dalam 

pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika.
1
 

a. Pasal 114 ayat (2) : dalam hal perbuatan menawarkan untuk 

dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau 

menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 

yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang 

pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram 

pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling 

lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3 

b. Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk 

dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli atau 

menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara 

paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 

8 miliar ditambah 1/3 

Dari pasal di atas diketahui bahwa hukuman paling berat bagi pengedar 

narkotika yang mengedarkan narkotika golongan l lebih dari 1 kilogram atau 5 

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram  

adalah pidana mati. Walaupun terhadap pengedar narkotika terdapat hukuman 

pidana penjara seumur hidup paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan 

denda paling banyak 10 milyar ditambah 1/3. Dan hukuman bagi orang yang 

mengedarkan narkotika golongan ll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

                                                             
  

1
 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.    
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lebih dari 5 gram dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 

tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.  

Walaupun terdapat beberapa hukuman bagi pengedar narkotika, namun 

hukuman mati adalah hukuman pokok yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam 

menjatuhkan hukuman bagi pengedar narkotika karena kejahatan tersebut 

merusak seluruh sendi kehidupan.  

Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika digolongkan 

kedalam tiga golongan, yaitu: 

Narkotika golongan I  

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunya potensi 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contonya: heroin, kokain, daun 

kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMDA/ecstasy, dan lebih dari 65 macam 

jenis lainnya.  

Narkotika golongan II 

 Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai 

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, fentanil, metadon, dll. 

Narkotika golongan III 
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Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan. Contoh: codein, buprenorfin, kodeina, nikokodina, polkodina, 

propiram dan ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.  

 

3.2.  Pemberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika  Ditinjau 

dari Syari’at Islam 

Narkotika tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang 

keharamannya, akan tetapi Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah khamr. 

Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat 

diselesaikan melalui metode qiya>s berdasarkan pada kesamaan illatnya.  

Qiya>s menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan 

suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash 

hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.
2
 

Para ulama hukum Islam meng-qiya>s-kan hukum narkotika ini sama 

dengan hukum khamr dalam Al-Qur’an, karena para ulama berpendapat bahwa 

hakikat suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain 

dalam keadaan berbahaya dapat di-qiya>s-kan kepada khamr sesuai dengan ayat 

90-91 yang tercantum dalam Al-Qur’an surah  al-Ma>idah.  

                                                             
2
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 

hlm. 66 
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Sebagian ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang 

permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa  setiap benda atau apa saja yang 

memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia 

diberi nama selain nama khamr atau nama modern tetap saja hukumnya haram.
3
 

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama 

tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa: memakai, menjual, membeli, memproduksi 

dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram.
4
 

Sebagaimana hadist Rasulullah saw, yaitu sebagai berikut: 

ى ان َُّهَما  َعْن َأِبى َعلَقَمَة َمواَلُهْم و َعْبدىالرَّْْحَنى بنى َعْبدى اهلل الَغا فىقى
َعا ابَن ُعَمَر يَ ُقولُ  ْمَر َوا َشارىبَ َها َوَساقىيَ َها َوبَائىَعَها  َسَى َلَعَن الٌّلُه اْلَْ

َرَها َوُمعْ  َلَها َواْلَمْحُمْوَلَة إلَيهى َوَأكىَل ََثَنىَهاَوُمْبَتاَعَها َوَعاصى َرَها َوَحامى   َتصى

Artinya: “Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, 

penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang 

meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang 

dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar.” (HR. 

Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).
6
 

 Berdasarkan hadist Rasulullah saw di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa Allah swt melaknat bagi orang-orang yang membuat, membeli serta 

menjual  khamr atau yang disebut dengan pengedar narkotika. Karena pengertian 

pengedar narkotika dalam hukum pidana \ adalah yang tercantum dalam pasal 114 

                                                             
3
 Ibids., hlm. 99.  

4
 M. Nurul Irfan,  Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika,  2014) , hlm.  177.  

5
 Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, Matan Sunan Abi Daud jilid 2, (Beirut: 

Darul Kutub al-Alamiyah 1996) hlm 531, hadits no 3674.  
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Damaskus: Gema Insan & Darul Fikri, 

2007), hlm. 459.   
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dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap 

orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan 

II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya 

pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi.
7
 

 Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemakai narkotika saja 

dilarang apalagi memperjualbelikan narkotika bahkan untuk meraih keuntungan 

sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh 

Jabir bin Abdillah R.A, bahwa Rasulullah bersabda sebagai  berikut: 

َي اهللُ َعن ْ  َع َرُسوَل اهللى يَ ُقوُل : ُهَما َعْن َجابىرى بنى َعْبدىاهللى َرضى أنُّه َسَى
َّكَة , َعاَم الَفْتحى  ْيَتةى اىنَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َحرََّم بَ ْيَع اْلَ : َوُهَو ِبى

َ
ْمرى وامل

 َواأَلْصَنامى  واْلىْنزىْيرى 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (minuman 

keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala.” 
9
 

Larangan atas mengkonsumsi khamr, berlaku pula bagi para produsen dan 

pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar khamr maka 

terdapat juga peminumnya. Begitu pula dengan pengedar narkotika, dengan 

adanya pengedar narkotika maka ada pula pemakai narkotika dan penyalahgunaan 

narkotika lainnya.  

                                                             
7
 Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar  dan Pengguna Narkoba”. Vol.1 No 

2, Bunga Rampai 2011, 315.  
8
 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan Shahih Al-Bukhari (Riyadh: 

Baitul Afkar Ad-Dauliyah 1998) hlm 416, hadits no. 2236 
 
9
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 9 , (terj. Nabhan Husein), (Bandung: Alma’arif, 

1995), hlm. 70.  
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 Penulis menyimpulkan bahwa dari hadist yang  telah penulis cantumkan di 

atas, hadist tersebut hanya menerangkan  mengenai larangan terhadap orang untuk 

mengedarkan  narkotika tetapi tidak menerangkan mengenai sanksi terhadap 

orang yang menjadi pengedar narkotika, atau tidak ada menjelaskan hukuman 

mati terhadap pengedar narkotika. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh 

Sunnahnya menjelaskan tentang penjual narkotika atau pengedar narkotika ialah 

sebagai berikut: “Dari Jabir juga telah diriwayatkan beberapa hadist yang intinya 

adalah sesuatu yang dilarang memanfa’atkannya adalah haram dijualbelikan dan 

haram menikmati hasil penjualannya.”
10

  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kata khamr itu meliputi 

segala benda yang memabukkan baik diberi nama khamr ataupun benda lain yang 

memabukkan. Oleh karena itu,  larangan menjualbelikan khamr tentu berarti pula 

larangan untuk menjualbelikan benda-benda yang memabukkan  lainnya atau 

yang disebut sebagai  pengedar narkotika.  Dengan demikian jelas dan  benarlah 

Allah melarang serta mengharamkan memperdagangkan benda-benda yang haram 

untuk dikonsumsi apalagi dengan maksud  menjadikannya sebagai sumber 

penghasilan atau untuk meraih keuntungan yang berlebih-lebihan.  

Pelarangan terhadap pemakaian dan mengedarkan khamr terdapat dalam 

syari’at islam. Syari’at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya 

tentang urusan agama. Hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh 

Allah, baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) 

atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah dll).  

                                                             
10

Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah Jilid 9, (Terj Moh. Nabhani Husein), (Bandung: Al 

Ma’arif, 1995), hlm.  70.  
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Untuk manusia secara keseluruhan, hukum itu telah ditetapkan oleh Allah 

dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia secara 

pasti.
11

  

Berdasarkan pengertian syari’at di atas jelas bahwa  kita harus mengikuti 

syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah. Syari’at adalah suatu hukum atau aturan 

yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-Nya. Maksud atau guna dari 

hukum di sini adalah untuk dipatuhi sebagai tanda taat kepada Allah dan untuk 

ketentraman masyarakat atau manusia itu sendiri.  Baik itu menyangkut perintah 

maupu  larangan Allah terhadap suatu perbuatan. Seperti perintah ibadah shalat, 

puasa, haji, zakat, serta larangan Allah dalam meminum khamr, larangan berbuat 

zina, larangan membunuh jiwa yang di haramkan Allah swt,  serta larangan Allah 

swt terhadap orang yang mengedarkan narkotika,  

Oleh karena itu, benarlah pendapat para ulama fiqh yang mengharamkan 

jual beli perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamr.
12

 Karena 

perbuatan tersebut mendukung jalannya kemaksiatan.  

Allah melarang kita sebagai hamba-Nya untuk melanggar perintah-

perintah Allah. Serta pendapat para ulama yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa 

Allah dan Rasul-Nya melarang seseorang untuk memperjualbelikan benda-benda 

yang memabukkan atau yang disebut dengan narkotika. Oleh karena itu, haram 

hukumya seseorang untuk  memperjualbelikan narkotika dan mengedarkannya.   

                                                             
11

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 

hlm. 40.   
12

Ibid.,  hlm. 71.   
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Setiap perintah yang telah ditetapkan oleh Allah pasti ada sanksi apabila 

dilanggar. Tujuan umum dari ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah 

adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Baik itu 

mendatangkan kemaslahatan maupun menghindari manusia dari kemudharatan. 

Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam pelakunya dengan 

ancaman hukuman tertentu yang secara khusus disebut jinayah atau jarimah. 

Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap 

larangan-Nya.  

Sanksi hukuman terhadap tindakan yang dilarang Allah dalam bahasa fiqih 

disebut uqu>bat. 
13

 Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindak 

kejahatan atau jinayah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam 

firman-Nya dan penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi di dalam haditsnya. 

Allah Maha Tahu dan Maha adil dalam menetapkan suatu aturan dan sanksi. Oleh 

karena itu, kita sebagai hamba-Nya wajib mematuhi, memahami dan menjalankan 

setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.  

Menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul Garis-Garis 

Besar Fiqh ulama mengelompokkan jinayah dengan melihat kepada sanksi 

hukuman apa yang ditetapkan, kepada tiga kelompok, yaitu: 

a. Qishas-diyat 

b. Hudud 

c. Ta‘zi>r  

                                                             
13

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 254.  
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Dari pengelompokkan hukuman di atas,  dapat dijelaskan bahwa Qishas-

diyat adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal 

(qisas) dan denda darah (diyat). Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah 

pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh.
14

  

Hudud adalah kejahatan atau jinayah yang sanksi hukumannya ditetapkan 

secara pasti oleh Allah atau Rasulullah. Artinya, hukuman itu didasarkan pada hak 

Allah yang tidak boleh digugurkan oleh individu maupun masyarakat. Yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perzinaan, tuduhan berzina tanpa 

bukti, minum minuman keras, murtad, dan pemberontakan. 
15

 

Sedangkan hukuman yang ketiga adalah ta‘zi>r. Kata ta‘zi>r secara 

bahasa mengandung arti membantu, yaitu membantu menghindarkan suatu yang 

tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar 

dari kesulitan sebagaiaman yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya 

yang berjudul Garis-Garis Besar Fiqh yaitu: “Ta’zir adalah kejahatan yang tidak 

diancam dengan hukuman qishas-diyat dan hudud, melainkan diancam dengan 

hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa.”
16

 

Dari ketiga jarimah tersebut pengedar narkotika termasuk kedalam jarimah 

ta‘zi>r. Karena Al-Qur’an dan hadist tidak menjelaskan hukuman apa yang 

pantas diberikan kepada pengedar narkotika. Allah hanya melaknat orang-orang 

yang menjadi pengedar narkotika tanpa menyebutkan hukuman yang jelas dalam 

Al-Qur’an.  

                                                             
14

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256.   
15

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 9 , (terj. Nabhan Husein), (Bandung: Alma’arif, 

1995), hlm. 14. 
16

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 320.  
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Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya 

narkotika, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta‘zi>r. yang 

disebut dengan ‘al-qatlu alsiyasi’, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-

Qur’an dan sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tata 

cara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara 

jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan 

masyarakat.
17

 

Berat atau ringannya sanksi ta‘zi>r tergantung kepada kemaslahat 

masyarakat luas. Apabila kerusakannya lebih banyak, maka hukumannya juga 

akan lebih berat. Seperti kaidah fiqih yang disebutkan oleh H.A. Djazuli dalam 

bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Fiqih. Bunyi dari kaidah fiqih tersebut 

adalah: 

ْصَلَحةى 
َ

ْعزىيْ ُر َيُدوُر َمَع امل  الت َّ
 “Sanksi ta‘zi>r (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan.”   

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat 

diterapkan bagi pengedar narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang 

ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-

norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus 

bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkotika. Berat 

ringannya ta‘zi>r ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus 

                                                             
17

 M Hatta, “Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam “. Vol. xxxvI No.2, Miqot  

2012, hlm. 22.  
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dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, 

orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya.  

Kemudian kaidah fikih yang kedua yang menjelaskan tentang kewenangan 

hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, namun dilihat dari besar 

atau kecilnya suatu kejahatan yang dilakukan.   

َمامى َعَلى َقْدرى عىَظمى اجلَرىمى َوَصغىرى  ْعزىيْ ُر إََل اإلى هالت َّ        

“Berat ringannya sanksi ta‘zi>r diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai 

dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.” 
18

 

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya hukuman. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat 

dari besar atau kecilnya kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan yang 

dilakukan besar, maka hukumannya juga berat dan sebaliknya. 

 

3.3. Tinjauan Maqa<sid al-syari< ‘ah  dalam Pemberian Hukuman Terhadap 

Pengedar Narkotika  

Secara etimologi, Maqa<sid al-syari< ‘ah adalah gabungan dari dua kata: 

Maqa<sid  dan al-syari< ‘ah. Maqa<sid  adalah bentuk plural/jamak dari maqsad 

yang merupakan kata terapan dari kata kerja qasada-yaqsudu  yang mempunyai 

banyak arti, seperti menuju ke suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, 

tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan 

                                                             

18 H.A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.   
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kekurangan. Sementara kata al-syari< ‘ah, secara etimologi bermakna jalan 

menuju mata air.
19

  

Ibnu Atsir dalam kitabnya al-Nihayah menyebutkan bahwa al-syari< ‘ah 

adalah ketentuan Allah swt terhadap hamba-Nya, bagian dari agama mereka serta 

mewajibkan atas mereka (ketentuan tersebut).
20

 

Secara istislahi, al-syari< ‘ah mempunyai beberapa pengertian, salah 

satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

hamba-Nya melalui Nabi saw, yang mencakup ‘aqidah, ‘amaliyah dan akhlak.
21

 

Abdul ‘Ati Muhammad ‘Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa 

Maqa<sid  secara bahasa adalah jamak dari kata ‘Maqsid’, dengan di-kasrah-kan 

shad, yaitu sebuah tujuan yang ditetapkan dengan beberapa perantara untuk 

merealisasikannya.
22

 

Adapun secara istilah, para ulama tidak terlalu memperhatikan atau 

mendalami definisi dari kata Maqa>s}id sebagaimana definisi-definisi kata pada 

umumnya. Bahkan Imam al-Syatibi -rahimahullah- (beliau salah satu ulama yang 

paling memahami permasalahan ini) tidak meletakkan batasan tertentu. 

Terdapat suatu definisi yang disampaikan oleh Syaikh ‘Ilal Fasi, beliau 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maqasid al-syariah adalah tujuaan 

                                                             
19

 Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi (Yogyakarta: Lkis,  2015), hlm. 15.  
20

 Abdul ‘Ati Muhammad ‘Ali, Maqashid al Syariah wa atsaruha fil Fiqh Islami (Kairo: 

Dar al-Hadits 2007), hlm. 80. 
21

 Safriadi, Maqashid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada,  

2015), hlm. 40.  
22

 Abdul ‘Ati Muhammad ‘Ali, Maqashid al Syariah wa atsaruha fil Fiqh Islami (Kairo: 

Dar al-Hadits 2007), hlm. 12. 
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dari kata itu sendiri, serta rahasia-rahasia yang diberikan oleh Pembuat Syariat 

Allah swt  pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.
23

 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqa>s}id al-syari‘ah 

adalah tujuan Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum 

Islam. Yang menjadi tujuan utama adalah menjamin kemaslahatan hidup seluruh 

umat manusia. Dalam menetapkan suatu aturan terhadap suatu perbuatan pasti 

terdapat hikmah atau tujuan di dalamnya. Tujuan itu dapat dilihat dalam ayat-ayat 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw yang merumuskan suatu hukum 

berdasarkan hikmahnya.  

Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahah itu terbagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Mendatangkan manfaat kepada manusia baik bermanfaat untuk hidup 

di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. 

b. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia, 

maupun untuk kehidupan akhirat.
24

 

Abu> Ish}a>q Al-Sya>t}ibi merumuskan lima tujuan hukum islam, 

yaitu:
25

 

1. H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama) 

2. H{ifz} Al-Nafs (memelihara jiwa) 

3. H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal) 

4. H{ifz} Al-Nasb (memelihara keturunan) 

                                                             
23

 Ibid., hlm. 13. 
24

 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 233  
25

 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 234  
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5. H{ifz} Al-Ma>l (memelihara harta) 

Semua hal yag dapat melindungi lima hal utama ini disebut maslahat dan 

semua yang merusak lima hal utama ini dianggap sebagai mudarat (lawan 

maslahat), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat tersebut 

adalah maslahat.
26

 

Dalam menetapkan suatu hukum, agama Islam akan mempertimbangkan 

kemaslahatan hidup manusia. Begitu juga tentang pengharaman khamr dan 

pengedarannya. Berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar narkotika, 

terdapat 3 hal dari 5 tujuan Islam yang dijaga, diantaranya adalah: 

1. H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama) maksudnya adalah untuk melindungi 

kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat terhadap 

kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan 

ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. 

Pengedar narkoba menyebabkan kerusakan besar bagi agama, bangsa, dan 

negara khususnya generasi muda yang menjadi tulangpunggung bagi 

kehidupan bangsa. Hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang 

membuat kerusakan di muka bumi ini adalah hukuman mati. Allah berfirman 

dalam surat Al-maidah ayat 33: 

                     

                       

                                                             
26

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006), hlm. 

122.   



51 
 

 
 

                     

               

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 (tempat 

kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS 

al-Maidah 33). 
 

Para ulama menyatakan bahwa hukuman para produsen dan pengedar 

narkotika yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara 

khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa 

adalah hukuman mati.
27

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu 

hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkotika serta 

menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar 

kepada generasi bangsa tersebut. Dan perbuatan seperti ini merupakan salah satu 

bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah 

dibunuh berdasarkan ayat di atas. 

2. H{ifz} Al-Nafs (memelihara jiwa) 

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan untuk menjaga jiwa 

seseorang. Pelaku pembunuhan diancam dengan qishas  (balasan yang setimpal). 

                                                             
27

https://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikihkontemporer/read/2015/04/24/68740/huk

uman-mati-produsen-dan-pengedar-narkoba-dalam-islam-1.html diakses tanggal 25 juli 2018 
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Pengedar narkotika secara tidak langsung telah membunuh para pemakai 

narkotika, setiap harinya banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi 

narkotika. Atas dasar inilah hukuman mati diterapkan bagi pengedar narkotika.  

Di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang lain tanpa hak 

maka akan dikenai hukuman qishas.
28

 Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur’an 

surat al-Baqarah ayat 178: 

                       

                       

                      

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan 

cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS al-Baqarah 

178).  

Dalam menjaga jiwa seseorang sangat banyak perintah Allah tentang 

tersebut, baik menjaga diri sendiri mau menjaga orang lain, diantara beberapa 

syari’ah Allah swt dalam Al-Quran sebagai berikut:
29

 

                                                             
28

 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, Amzah, 2014), hlm. 5.   
29

 Abdul ‘Ati Muhammad ‘Ali, Maqashid al Syariah wa atsaruha fil Fiqh Islami (Kairo: 

Dar al-Hadits 2007), hlm. 178. 
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a. Keharaman membunuh seseorang tanpa hak, firman Allah swt dalam 

surat al-An’am ayat 151: 

                    

            

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian 

itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (QS al-

An’am 151). 

b. Keharaman terhadap bunuh diri, firman Allah swt dalam surat al-Nisa’ 

ayat 29 

                    

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa 29). 

c. Keharaman terhadap keburukan dan hal-hal yang dapat merusak jiwa, 

Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195: 

  …                      

        

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik.” (QS al-Baqarah 195). 

d. Menjaga kesehatan dan setiap hal dapat mengganggunya, firman Allah 

swt dalam surat al-Maidah ayat 3: 

             …    
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.” 

(QS al-Maidah 3). 

 Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa begitu sempurnanya 

Allah swt menjaga norma-norma kehidupan manusia dan merawat hukum-hukum 

yang telah Allah perintahkan dengan perantara Rasulullah saw. 

 Menurut sebagian ulama sudah menjadi salah satu ketentuan dalam 

penetapan syari’at bahwa kemaslahatan bagi nasab, akal, dan harta lebih 

diutamakan dari kemaslahatan jiwa dalam hal ‘u>qubat atau hukuman. 

Sebagaimana contoh seseorang yang sudah menikah berzina maka dia dihukum 

rajam dengan batu hingga meninggal dunia karena dapat merusak sebuah nasab 

bagi seorang anak.
30

  

 Melihat perintah-perintah Allah swt terhadap bagaimana seseorang 

menjaga jiwanya, maka sangat benar apabila hukuman bagi mereka yang berusaha 

merusak diri sendiri atau bahkan dengan sengaja merusak orang dengan pengaruh 

buruk dari narkotika. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya bagaimana efek negatif yang diterima oleh seorang pengguna 

narkotika yang tidak hanya dapat merusak raga namun juga sangat merusak bagi 

jiwa. 

3. H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal) 
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 Abdullah Yahya al-Kamaly, Maqasid Syariah al-Islamy fi Dhaui Fiqh al-Mawazinat, 

(Beirut: Dar Ibn Hazm 2000), hlm. 157. 
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Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang mempunyai akal 

pikiran. Dengan akal tersebut manusia dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk. 

Dalam sebuah artikel tentang ”Dampak Narkotika Pada Psikologi dan 

Kesehatan Masyarakat” disebutkan bahwa orang yang telah bergantung pada 

narkotika, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu 

berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari 

rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan 

dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan 

hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, 

bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak 

bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif.
31

 

Menjaga akal termasuk bagian dari maqa>s}id al-syari‘ah karena akal 

termasuk syarat seseorang untuk dibebankan syari’at. Tanpa akal sesorang gugur 

darinya beban syari’at. Dalam hukum positif pun seseorang yang hilang akal atau 

tidak memiliki akal maka gugur darinya hukum pidana apapun yang dia 

lakukan.
32

 

Maka dengan melihat hal tersebut sangat pantas bagi seseorang pengedar 

narkotika yang dapat merusak banyak akal dihukum dengan seberat-beratnya. 

Terlebih bagi seorang pengedar, mereka merelakan akal sehat para korbannya 

dengan menjual narkoba untuk meraup untung. 

                                                             
31

 Sumarlin Adam, Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat, Dosen 

Fak. Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. 
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 Abdul ‘Ati Muhammad ‘Ali, Maqashid al-Syari’ah wa Atsaruha fil Fiqh Islami (Kairo: 

Dar al-Hadits 2007), hlm. 181. 
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Ditinjau dari sifatnya, narkotika  dapat merusak akal sehingga dapat 

menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. 

Narkotika dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan 

shalat. 
33

 

 Untuk memelihara akal, Allah melarang meminum khamar dan semua 

perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Termasuk didalamnya narkotika, 

karena para ulama mengqiyaskan segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal 

sebagai khamr. 

Narkoba tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam tentang 

keharamannya, akan tetapi  Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah khamr. 

Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat 

diselesaikan melalui metode qiya>s berdasarkan pada kesamaan illatnya.  

Hukuman mati bagi pengedar narkotika tidak disebutkan secara jelas 

dalam Al-Qur’an dan hadist, Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi 

pengedar narkotika. Akan tetapi, narkotika dapat dikategorikan kedalam jarimah 

ta‘zi>r.  

Terdapat beberapa kaidah fiqh tentang penghapusan kemudharatan, yang 

menjadi landasan pemberlakuan ta‘zi>r bagi pengedar narkotika adalah sebagai 

berikut: 

َررُ     يُ َزالُ  الضَّ

Artinya:  “kemudharatan harus dihilangkan.” 
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 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, Amzah, 2014), hlm. 5.  
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Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar narkotika 

harus dihukum dengan hukuman yang berat, karena kemudharatan yang 

ditimbulkan oleh pengedar sangat besar dan harus dicegah demi kemaslahatan 

bangsa.  

   اأَلْصُل ِفى اْلُمَضارى التَّْحرىْْيُ 
Artinya: “Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah hara.”

34
 

Kaidah kedua ini menjelaskan tentang haramnya melakukan perbuatan 

yang mudharat. Kaidah ini menunjukkan apa yang diminta syariat untuk 

meninggalkan suatu perbuatan, sehingga pelakunya dicela dan dihukum kelak di 

akhirat, namun terkadang juga tercakup di dalamnya hukum dunia. Contohnya 

setiap perbuatan yang membahayakan badan, akal dan jiwa. Termasuk juga di 

dalamnya pegedar narkotika yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat 

luas.  

Dalam pemberian hukuman mati terhadap pengedar narkotika, terdapat 3 

hal dari 5 tujuan Islam (maqa>s}id al-syari‘ah) yang dijaga, diantaranya adalah: 

H{ifz} Al-Di>n (memelihara agama), H{ifz} Al-Nafs (memelihara jiwa) dan H{ifz} 

Al-‘Aql (memelihara akal).  
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 Nashr Farid dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah), 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan mengenai 

Keberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Berdasar Maqa<sid 

al-syari‘ah maka dalam bab ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika melihat 

banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. 

Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan. 

Narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi generasi muda.  

2.  Maqa<sid al-syari‘ah memiliki 5 esensi pokok yaitu: H{ifz} Al-

Di>n (memelihara agama), H{ifz} Al-Nafs (memelihara jiwa), 

H{ifz} Al-‘Aql (memelihara akal), H{ifz} Al-Nasb (memelihara 

keturunan), H{ifz} Al-Ma>l (memelihara harta), dan perlu ada 

upaya yang terus-menerus untuk mewujudkannya bagi 

kesejahteraan manusia.   

4.2. Saran  

Mengenai pembahasan Keberlakuan Hukuman Mati Terhadap Pengedar 

Narkotika Berdasar Maqa<sid al-syari‘ah ini penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan berguna bagi pihak yang berwenang yakni: 
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1. Kepada penegak hukum yang turut andil dalam menangani kasus 

pengedar narkotika agar lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap 

pengedar narkotika. 

2. Kepada pihak cendikiawan muslim diharapkan untuk dapat 

menggali lebih dalam agar masalah pengedar narkotika ini dapat diatasi 

dengan efektif. 

3. Kepada orang tua diharapkan mampu mengawasi anaknya agar 

penerus bangsa terbebas dari bahaya narkotika.  
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