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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

       Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu 

penjelasan judul  dengan makna atau definisi yang terkandung 

didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah ”PELAKSANAAN 

PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DI 

INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. 

Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok seebagai berikut:        

       Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Sunnah untuk 

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, 

relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.
1
 

Hukum Islam menurut ulama usul adalah seperangkat peraturan 

berdasar wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah 

laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk 

semua hal bagi yang beragama Islam.
2
 Dengan demikian, hukum 

Islam dapat diartikan sebagai kupulan praturan dalam ajaran 

agama Islam, baik yang di tetapkan dalam Al-Qur’an maupun 

hadits Nabi, peraturan yang di tetapkan oleh mujtahidin tentang 

boleh tidaknya sesuatu itu dikerjakan oleh orang yang telah 

baligh dan berakal.   

       Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau 

menurut waktu berlakunya.
3
 Hukum positif atau bisa dikenal 

dengan istilah Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku 

sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah 

                                                             
1 Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial 

(Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.  
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 1, cet. 

IV,  h. 6. 
3 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: 

PT Bina Ilmu, 2001), h. 21. 
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tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat 

pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. 

       Pidana mati adalah pidana terberat.
4
 Pidana mati adalah siksa 

yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-undang 

dan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dijalankan 

dengan membunuh orang yang bersalah.
5
  

       Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang 

mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-

sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. 

Dalam praktiknya, bandar narkoba  itu antara lain: orang yang 

menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan 

kejahatan narkotika, dan sebagainya.
6
 Tindak pidana narkoba 

tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan 

banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu 

sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang 

bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

       Ketentuan tentang tindak pidana Narkotika dan Psikotropika 

diatur didalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU 

No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Pembentukan kedua 

Undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif 

Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam 

                                                             
4 Adami Chadawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel 

Pidana,Tindak Pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum 

pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29. 
 5 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka 1990), h. 315. 
6 Penggunaan istilah bandar disini dengan merujuk pada Kamus 

Ilmiah populer memiliki makna berikut ini: 1. Kota pelabuhan, 2. Lapangan  

udara, 3. Kepala perjudian, dan 4. Got, saluran limbah atau selokan. Dalam 
konteks ini, bandar merujuk pada makna ketiga, yakni kepala perjudian. Atau 

korelasinya dengan narkoba, bandar narkoba adalah kepala bisnis narkoba. 

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Popoler (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 

59.  
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memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan 

psikotropika. 
7
 

       Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah “zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis 

maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan”.
8
 

       Berdasarkan uraian diatas dapat jelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah pelaksanaan pidana mati bagi bandar 

narkoba di Indonesia dari sudut pandang hukum pidana Islam, 

sebuah peneliian bagaimana pandangan hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan hadits serta pendapat para ulama 

dan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan 

pidana mati bagi pelaku bandar narkoba di Indonesia. 

B. Alasan Memilih Judul 

         Adapun yang menjadi alasan memilih judul ini adalah: 

Kajian tentang pidana mati bagi pelaku tindak pidana badar 

pengedar narkoba masih perlu dibahas karena sesuai 

dengan fenomena sekarang yang marak terjadi dan 

merupakan kejahatan yang luar biasa, yang menarik untuk 

dibahas dalam sebuah karya ilmiyah. Meninjau atau 

menganalisis menurut hukum Islam dan hukum positif 

tentang pidana mati bagi pelaku bandar narkoba. 

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 

pengetahuan yang peneliti pelajari serta tersedianya 

linteratur yang menunjang sebagai referensi dan data 

dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 

                                                             
 7  Aziz Syamsddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h. 89. 
8  Abdallah, Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja (Jakarta: Penerbit 

Rosda, 2009), h. 15 
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C. Latar Belakang Masalah 

       Ahir-ahir ini kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang 

telah bersifat transnasional yang di lakukan dengan modus 

operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, didukung oleh 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan 

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas 

dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi genersi 

penerus bangsa. 

       Peredaran narkoba telah merebak keberbagai kalangan baik 

pelajar, mahasiswa, artis, bahkan dikalangan para pejabat. Hal ini 

sangat mengkhawatirkan dan sekaligus memperhatinkan kita 

serta bagi generasi yang akan datang. 

       M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua 

macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang dalam 

termasuk kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, 

morphine, heroin, ganja, hashis, codien, dan cocaine. Narkotika 

alam termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit 

sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara 

luas dan termasuk didalamnya Hallucinogen, Depressant dan 

Stimulant.
9
  

       Golaongan obat yang sering disalahgunakan secara klinik 

dapat dibagi dalam beberapa klompok, yaitu:
10

  

Obat narkotik seperti candu, morphine, heroin dan 

sebagainya. 

Obat hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline, dan 

sebagainya. 

Obat depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda 

(sedativa) dan obat penenang (tranquillizer). 

Obat stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine. 

                                                             
 9 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana 

(Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 35. 
 10 Ibid, h. 37.  
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       Narkoba yang dikosumsi dengan cara ditelan akan masuk 

kedalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan 

dengan cara dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk 

kepembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan 

maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan 

membawanya menuju otak (sistem syaraf pusat). Semua jenis 

narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang 

mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi 

tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. 

       Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan 

prilaku memang sangat drastis sehingga dapat digambarkan 

sebagai berikut.
11

 

Bebas dari rasa kesepian 

    Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, 

maka narkoba mampu menjadi “obat manjur”,karena 

pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan 

kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. 

Namun dalam jangka panjang, narkoba justru 

menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan 

kesepian. 
 

Bebas dari perasaan negatif  lain 

     Kecanduan membuat seseoarang sibuk dengan 

kecanduanya, sehingga ia merasa tidak perlu 

memperhatikan perasaan kekosongan jiwanya. narkoba 

akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, 

kehilangan bahkan konflik. 
 

a. Meningkatkan penampilan  

     Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau 

kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan 

tersinggung karena mendapat penilaian dari orang lain. 

       Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah 

itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan 

                                                             
 11 Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, Membantu Pemulihan 

Pecandu Narkoba dan Keluarganya (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 25. 
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perasaan tidak enak tersebut seseorang harus mengkosumsi 

narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan 

yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, 

jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak 

berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses 

penyalahgunaan.
12

 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah narkoba 

dan sejenisnya adalah merupakan benda atau zat yang dapat 

merusak fisik dan psikis serta merusak prilaku seseorang. Benda 

atau zat semacam ini belum dikenal pada masa Rasulullah SAW 

ataupun pada masa para sahabat, mereka hanya mengenal 

khamer. Istilah narkoba tidak ditemukan nash secara khusus yang 

membahas tentang hukumnya baik dalam nash Al-qur’an dan 

hadits. Karena melihat efek yang ditimbutkan dari narkoba ini, 

maka narkoba dapat diqiyaskan pada khamer karena pada 

dasarnya kedua benda tersebut mempunyai illat yang sama yakni 

menghilangkan akal seseorang/memabukan.  

       Para Ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika 

bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah 

berkata,”Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukan 

diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap 

zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk di konsumsi 

walau tidak memabukan”
13

  

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba: 

Pertama : Allah SWT berfirman: 

                  

           

                                                             
 12 Ibid, h. 27. 

 13  Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Bairut: Dar Kutub al-

Islamiyah, 1422H), h. 204. 
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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”. (QS Al-Maidah 90) 

 

Kedua : Allah SWT berfirman:  

           

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan mereka segala yang buruk”... (QS. Al A’raaf: 

157) 

Ketiga : firman Allah SWT: 

     

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan”... (QS. Al-Baqarah,ayat 195) 

Keempat : Allah SWT berfirman: 

         

.Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu”... (QS. An 

Nisa’: 29) 

       Dari ayat di atas menunjukan akan haramnya merusak diri 

sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba 

sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat 

inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. 

       Begitu pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang 

melarang bagi umat manusia khususnya umat muslim bahwa 
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minuman keras atau setiap minuman yang memabukan maka 

sedikitnya itu haram untuk diminum. Hal ini sebagaimana hadits 

Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: 

 

Artinya :  

       “Dari Aisyah r.a. berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah di      tanya mengenai bit'i (minuman keras 

yang terbuat dari madu), lalu beliau bersabda: "Setiap minuman 

yang dapat memabukkan hukumnya haram." 
14

 

       Dalam perkembangan zaman pada saat ini negara Indonesia 

merupakan sasaran yang sangat strategis untuk penyebaran atau 

pemasaran dan pengedaran narkoba di dalam merusak para 

generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat, dengar, 

maupun dengan cara membaca media cetak dan media elektronik 

banyak sekali peredaran obat-obatan, minuman-minuman keras 

yang dapat merusak akhlak bangsa Indonesia terutama generasi 

muda. Peredaran narkoba di Indonesia sendiri telah berkembang 

dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas, seperti 

telah tertangkapnya sejumlah pejabat, artis maupun para pelajar 

yang mengkonsumsi maupun para bandar pengedar itu sendiri. 

Narkoba benar-benar mengancam jiwa. Di Indonesia, 33 jiwa 

melayang tiap harinya karena narkoba. Pada 2014 Badan 

Narkotika Nasional (BNN) mencatat 4 juta orang mengonsumsi 

narkoba di usia 10 hingga 59 tahun. Negara pun merugi puluhan 

triliun rupiah per tahun akibat penggunaan narkoba yang 

menurunkan produktivitas masyarakat. Narkoba telah menjadi 

pasar potensial di Indonesia dan harus segera diberantas ke akar-

akarnya.  

                                                             
14 Imam Bukhari, Shahih Bukhari  (Mesir: Maktaba Mustafa al-Bab, 

al-Halabi Wa Auladuh, t.t.), h. 256. 
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       Kenapa masih jadi pasar potensial? Karena kemampuan kita 

untuk mengobati itu 18 ribu setahun, sementara 4,5 juta orang 

yang tiap tahun kena. Ketika mereka yang kena tidak 

direhabilitasi itu jadi pasar potensial, dari hari ke hari mereka 

akan minta, dosis naik terus,” ucap Irjen Pol (Purn) Benny J 

Mamoto yang pernah menduduki posisi sebagai Deputi 

Pemberantasan di BNN ketika berbincang dengan detikcom, 

Sabtu (17/1/2015). Benny menyebut bahwa pemberantasan tidak 

akan selesai selagi permintaan untuk narkoba masih tinggi. 

Apalagi para bandar yang sudah dipenjara masih tetap beroperasi. 

Hal ini harus diberantas segera agar tidak semakin meracuni 

generasi muda. “Dibanding kejahatan lain, hanya napi bandar 

narkoba yang masih bisa mengulangi dari dalam penjara, fakta ini 

sudah diungkap oleh BNN, buktinya mereka tidak mempunyai  

efek jera dan mengulangi perbuatanya dari dalam penjara.
15

  

       Di dalam hukum Islam, ulama berbeda pendapat mengenai 

sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat dari 

hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah had 

dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta’zir. Berikut 

ini penjelasanya.
16

  

1) Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa 

penyalahguna narkoba diberikan sanksi had, karena 

narkoba dianalogikan dengan khamr. 

2) Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat 

bahwa pelaku penyalahguna narkoba diberikan sanksi 

ta’zir, karena : 

a) Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW 

                                                             

 15 ‘‘Hukuman Mati dan Kedaulatan Bangsa” (On-line), tersedia di: 

 http://www.pusakaindonesia.org/hukuman-mati-dan-kedaulatan-bangsa/htm , 

Diakses Senin (7 Maret 20016). 

 16  M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fikih Jinayah ( Jakarta: Amzah, 2013), 

h. 177. 
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b) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr; 

dan  

c) Narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.
17

 

       Dalam Islam penjatuhan hukuman bagi peminum khamr 

sebagaimana hadits Nabi SAW : 

 

Artinya : “Dari Annas bin Malik sesungguhnya Nabi SAW telah 

membawa seseorang laki-laki yang telah meminum khamr 

kemudian Nabi memukul dengan kedua pelepah kurma kira-kira 

empat puluh kali. Annas berkata Abu Bakar telah melakukan hal 

tersebut, maka pada zaman Umar manusia telah mengetahui 

kemudian Abdurrahman bin Auf berkata lebih delapan puluh kali 

maka Umar memerintahkan hukuman tersebut”. (HR Muslim)
18

 

       Di sini dapat diketahui bahwa hukuman bagi pelaku pecandu 

dan pengedar narkoba adalah hukuman jilid atau dera yakni 

dipukul dengan cambuk pada anggota badanya. Pada zaman 

Rasulullah sendiri diungkapkan bahwa jumlah pukulan sebanyak 

40 kali, keadaan ini berlaku hingga zaman Khalifah Abubakar 

Shiddiq r.a.  akan tetapi pada zaman Khalifah Umar r.a. jumlah 

pukulan tersebut bertambah sebanyak 80 kali, ini dilatarbelakangi 

banyaknya pecandu khamr waktu itu. Bahkan para ulama 

memberikan dukungan penerapan sebanyak yang dilakukan Umar 

tersebut seperti Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali.
19

 

                                                             
 17 Ibid, h.178.  

18 Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram, Terjemahan 

Abu Mujaddidul Islam Mafa (Surabaya : Gita Media Press, 2006), h.613.   

  19 Abdurrahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam (Jakarta: 

Rienika Cipta, 1992), h. 71. 
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      Adanya perubahan kadar hukuman tersebut indikator bahwa 

hukum Islam merupakan suatu yang dinamis dan tidak statis, 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka 

semakin besar pula modus operandi seseorang melakukan 

kejahatan, Menurut Imam Nawawi seperti yang dikutip oleh 

Haliman bahwa pelaku kejahatan narkoba boleh dihukum 

melebihi jumlah dari 40-80 dera.
20

 

       Walaupun hukum Islam tidak secara spesifik membahas jenis 

hukumam bagi pelaku tindak pidana bandar narkoba, Islam 

sebagai agama yang sempurna, telah memberikan ruang untuk 

memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan 

perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan 

kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi 

individu atau masyarakat secara keseluruhan.
21

 Dan bagi sebagian 

besar masyarakat Indonesia terlebih dengan predikat bangsa 

muslim  terbesar di dunia, pidana mati bukan sesuatu yang baru 

dan aneh untuk di berlakukan karena dalam ajaran Islam, baik 

kejahatan yang tergolong hudud, qishash, maupun ta’zir dapat 

diberlakukan pidana mati dengan tujuanya membalas pelaku 

kejahatan setimpal dengan kejahatanya demi memelihara 

kemaslahatan masyarakat dan melindungi setiap warga negara.
22

 

       Berdasarkan hal di atas sangat memungkinkan pidana mati di 

terapkan bagi pelaku penyalahguna narkoba atau sebagai bandar 

pengedar narkoba di Indonesia. Tetapi perlu kajian yang lebih 

mendalam agar ketika di terapkanya pidana mati benar-benar 

sesuai dengan kadar kesalahan para bandar pengedar narkoba dan 

dapat menjadi solusi dalam pemberantsan penyalahguna narkoba 

di Indonesia. Sehinga Indonesia tetap dapat menjujung tinggi 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagai umat yang 

                                                             
20 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1977), h. 456.  
 21Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), h. 23. 

 22 Yayasan Azhary, Relevansi Hukuman mati di Indonesia (Jakarta: 

Buletin Alwasit, Yayasan Azahary, 2008), Edisi 245. 
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beragama tetap dapat menjaga hak asasi manusia yang telah di 

berikan Allah SWT kepada manusia. 

D. Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahanya adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pidana mati bagi bandar narkoba 

di Indonesia? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

tentang pidana mati bagi  bandar narkoba di Indonesia? 
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
 
 

a. Ingin  mengetahui tentang pelaksanaan penjatuhan pidana 

mati bagi bandar narkoba di Indonesia 

b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang tinjauan 

hukum Islam dan hukum positif tentang pidana mati bagi 

pelaku bandar narkoba di Indonesia 
 

2. Kegunaan Penelitian  
 
 

a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui 

permasalahan tentang bandar narkoba dan hukumanya 

menurut hukum Islam dan hukum positif. 

b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi 

penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan 

Lampung. 

F. Metode Penelitian 

       Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 

esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar 

penelitian. Dalam penelitian penulis menggunakan metode-

metode sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

       Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan membaca buku-buku, linterature dan menelaah 

dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai 

hubungan permasalahan yang diteliti.
23

 Dalam hal ini penulis 

membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan 

dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari 

berbagai macam buku tersebut. 

2.  Sifat Penelitian  

       Dilihat dari sifaatnya penelitian ini termasuk penelitian 

hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka.
24

 Penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 

hukum yang lain. Penelitian ini mencakup penelitian pada taraf 

singkronisasi hukum secara verikal dan horizontal sesuai dengan 

hirarki perundang-undangan maupun undang-undang sederajat 

yang mengatur bidang yang sama.
25

 Dalam hal ini, penelitian 

ditelaah dengan mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku 

di Indonesia dan hukum Islam mengenai pidana mati bagi pelaku 

tindak pidana bandar pengedar narkoba. 

3. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian ini ada sumber hukum primer 

dan bahan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer 

bersal dari Al-Qur’an hadits dan pendapat-pendapat para ulama 

yang berhubungan dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana 

bandar  narkoba serta Undang-undang RI No. 7 Tahun 1997 

tentang pengesahan United Nation Convention Against Illicit 

                                                             
 23 Ranny Kautur, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis 
(Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38. 

 24 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1985), h. 15. 

 25 Ibid, h. 22  
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Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 1988 ( 

Konvensi PBB tentang pemberantasan Peredaran Gelap narkotika 

dan psikotrapika, 1988)  Undang-undang  RI No. 35 Tahun 2009 

tentang narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 Tahun 1997. 

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku, koran, karya 

tulis, majalah, dan bahan tulisan lainya yang dapat mendukung 

dalam penelitian ini. 

       Oleh karena itu, untuk mendapatkan data maka penulis 

menggunkan metode dokumentasi yaitu cara yang digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, surat kabar, agenda dan 

sebagainya.
26

 Cara ini dengan jalan membaca dan mempelajari 

beberapa buku, karya tulis ataupun bacaan lainya yang erat 

kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun alat 

pengumpul data yang digunakan penulis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kartu Ikhtisar, yaitu pencatatan secara garis besar dari 

pokok karangan sumber data atau pendapat seorang 

tokoh.
27

 

b. Kartu Kutipan, yaitu pencatatan sesuai dengan aslinya dan 

tidak mengurangi dan menambah walau hanya sebuah 

kata, huruf maupun tanda baca. 

c. Kartu komentar atau usulan, kartu ini membuat catatan 

yang khusus dari peneliti sendiri sebagai reaksi terhadap 

suatu suber yang dibaca, dengan komentar atau usulan itu 

dapat menambah atau menjelaskan catatan bacaan dapat 

berupa kritik, kesimpulan, saran, komentar dan lain 

sebagainya yang bersifat pribadi.
28

 
 

4. Metode Pengolahan Data 
 

       Data yang telah dikupulkan kemudian diolah. Pengolahan 

data pada umumnya dilakukan dengan cara: 

                                                             
 26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas 
Psikologi UGM, 1983), h. 202. 

 27  Winarno Surahman, Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik 

(Bandung: Tarsito, 1990), h. 35. 

 28 Ibid, h 157. 
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a. Pemeriksaan Data (editing), yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap,sudah benar dan 

sesuai atau relevan dengan masalah. 

b. Penandaan Data, (Coding), yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku,linteratur, 

perundang-undangan, atau dokumen), pemegang hak cipta 

(nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan 

masalah (rumusan masalah pertama tanda A, masalah 

kedua tanda B dan seterusnya.  

c. Rekonstruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 

di pahami dan diinterprestasikan.  

d. Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu menenpatkan 

data menurut krangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan  masalah.
29

  
  

        Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data 

dengan mengoreksi data degan mengecek kelengkapan data yang 

sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan 

catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan 

masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan 

sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat 

dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai 

dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.  
 

5. Metode Analisa Data 

       Dalam menganalisis penelitian normatif pada tarap 

sinkronisasi vertikal dan horizontal yaitu dengan cara menelaah 

Undang-undang yang sederajat maupun berbeda derajat, baik 

dalam hukum positif mapun hukum Islam yang berhubungan 

dengan permasalahan. Penulis menggunakan metode berfikir 

deduktif yaitu suatu penganalisaan yang berangkat dari 

pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian 

                                                             
 29 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2004), h.23. 
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dengan secara khusus.
30

 Maksudnya yaitu suatu cara untuk 

menganalisa data yang di dapat dari perpustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahan pidana mati dan bagi pelaku 

tindak pidana  narkoba kemudian ditarik kesimpulan secara 

khusus tentang pidana mati bagi pelaku tindak pidana bandar 

pengedar narkoba.  

       Pembahasan Skripsi ini merupakan penelitian yang melihat 

sesuatu dari segi hukum Islam atas hukum yang berlaku di 

Indonesia, maka penulis menggunakan metode komparatif. 

Metode kompartif yaitu analisa yang dilakukan dengan 

membandingkan antara yang satu dengan yang lain atau variabel 

yang satu dengan variabel yang lain.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi riset sosial (Bandung: 

Alumni, 1986),  h. 19. 
31 Ibid. 
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BAB II 

PIDANA MATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN 

HUKUM POSITIF 

 

 

A. Pidana Mati menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jarimah 

       Dalam hukum Islam tidak pidana dikenal dengan istilah 

jarimah atau jinayah secara bahasa jinayah berarti perbuatan 

terlarang dan jarimah berarti perbuatan dosa. Secara istilah 

menurut Imam Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan 

yang terlarang oleh syara’ yang di ancam oleh Allah dengan 

hukum had atau ta’zir.
32

 Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, 

jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang terlarang oleh 

syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan 

lainnya.
33

 Adanya hukuman atas tindak kejahatan adalah untuk 

melindungi manusia dari kebinasaan terhadap lima hal yang 

mutlak (al-dharuriyyat al-khamsah) pada manusia yaitu: agama, 

jiwa, akal, harta dan keturunan atau harga diri.
34

 

2. Jenis-jenis Jarimah 

       Jenis-jenis jarimah atau tindak pidana dalam hukum pidana 

Islam dilihat dari berat ringannya  hukuman pidana di bagi 

menjadi tiga; 

a. Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang melanggar 

hukum yang jenis dan ancaman hukumannya 

ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah), 

yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. 

Meliputi zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, 

perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras, 

riddah (murtad). 

                                                             
32

 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer (Jakarta: 

Rajawali Press, 2008), h. 418. 
33Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), h. ix. 
34 Hasan Saleh, Op. Cit. h. 419.  
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b. Jarimah Qishash Diyat yaitu perbuatan yang 

melanggar hukum yang jenis hukumannya adalah 

qishash (pembalasan setimpal) dan diyat (ganti rugi). 

Hukumannya ditentukan oleh perorangan yaitu korban 

dan walinya. Meliputi pembunuhan sengaja, 

pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, 

penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.
35

 

c. Jarimah Ta’zir yaitu semua jenis tindak pidana yang 

tidak secara tegas diatur oleh Al-qur’an dan hadits. 

Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan 

oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat 

banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan 

yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri 

manusia.
36

  

 

3. Jarimah yang Diancam Hukuman Mati  

       Tindak pidana dalam hukum Islam digolongkan menjadi tiga, 

yaitu: jarimah hudud, qishash-diyat, dan ta’zir. Adapun jarimah 

yang diancam pidana mati dalam hukum Islam, antara lain: 

a. Jarimah hudud  

       Kata hudud  adalah jama’ dari had . dalam bahasa fiqh 

(hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap 

pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut 

syari’at yaitu ketetapan Allah yang didalam Al-Qur’an, dan/atau 

kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jarimah al-hudud 

berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan 

sanksi had.
37

 jarimah hudud  ini ada tujuh macam antara lain 

sebagi berikut: jarimah zina, jarimah qadaf, syurbul khamr 

(minum-minuman keras), pencurian, perampokan (hirabah), 

                                                             
35 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), h. 14.   
36 M.Nurul Irfan, Masyrofah, Fikih Jinayah  (Jakarta: Amzah, 2013), 

h. 4. 
37 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.106. 
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riddah (murtad), al-baghyu (pemberontakan). Adapun jarimah 

hudud yang diancam pidana mati adalah:  

1) Jarmah zina 

       Syari’at Islam telah menetapkan tiga jenis pidana untuk 

jarimah zina, yaitu: jilid (dera).
38

 Pengasingan (taghrib),
39

 dan 

rajam.
40

 Pidana dera ditetapkan untuk pelaku zina ghair muhshan 

(pelaku yang belum pernah menikah) sedangkan rajam ditetapkan 

untuk pelaku zina muhshan (pelaku yang pernah menikah). 

Pidana rajam adalah pidana mati dengan jalan dilempari dengan 

batu yang dikenakan kepada pelaku zina muhshan baik laki-laki 

maupun perempuan. Pidana rajam tidak tercantum dalam Al-

Qur’an sehingga oleh karenanya para fuqaha khawarij tidak 

mengikutinya. Akan tetapi, fuqaha yang lain sepakat atas 

eksistensi pidana rajam ini, karena sumbernya dari sunnah. Dari 

hadits ‘Ubadah Ibn Samit Nabi bersabda: 

  ... 

Artinya: “Dan janda dengan duda hukumannya jilid seratus kali 

dan rajam”... (HR. Jama’ah kecuali al-Bukhari dan an-Nasa’i)
41

 

2) Jariamah perampokan (hirabah) 

       Pidana mati dijatuhakan kepada perampok (pengganggu 

keamanan) apabila disertai dengan pembunuhan. Pidana ini 

merupakan had bukan qishash. Pidana mati dijatuhkan kepada 

                                                             
38 Pidana dera dijatuhkan kepada pelaku zina Ghair Muhshan, yaitu 

dikenai hukuman cambuk seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, 

yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ berdasarkan QS. An-Nuur: 2 
39 Pidana pengasingan dijatuhkan kepada pelaku zina Ghair Muhshan, 

yaitu pengasingan selama satu tahun 
40Menurut Abdul Qadir Audah, Pidana rajam adalah pidana mati 

dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. 

  
41 As-Syaukani dalam Ahmad Wardi Muchlish, Op.Cit h.146 
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pelaku perampokan apabila disertai pembunuhan dan 

pengambilan harta benda. Dengan pengambilan harta benda 

makanya hukumannya penyaliban sebagai pemberat. Hal ini di 

dasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33 

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. (QS. Al-Maidah: 

ayat 33) 
 

 

3) Jarimah Riddah  (murtad) 

       Hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah pidana mati 

dan statusnya sebagai pidana had. Hal ini didasarkan pada hadits 

nabi Muhammad SAW:  
 

 

Artinya:   

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda 

Rasulullah SAW: ”Barang siapa yang mengganti agamanya 

maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari) 
42

 

                                                             
42 Ibid, h. 152. 
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       Tetapi menurut ketentuan yang berlaku orang murtad tidak 

dapat dikenakan pidana mati, kecuali setelah ia diminta bertaubat. 

Syaria’at Islam menghukum orang yang murtad karena 

perbuatannya ditujukan kepada agama Islam sebagai suatu sistem 

sosial bagi masyarakat Islam, ketidak tegasan dalam menghukum 

jarimah ini akan mengakibatkan goncangnya sistem tersebut. 

Oleh karena itu, pelaku jarimah ini harus ditumpas sama sekali  

untuk melindungi masyarakat dan sistem hidupnya sekaligus 

sebagai alat pencegah. 

4) Jarimah pemberontakan 

       Pidana mati untuk pelaku pemberontakan berdasarkan firman 

Allah SWT, QS. Al-Hujuraat ayat 9. 

               

           

          

  

Artinya: 

         Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi 

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: ayat 9) 

 

Ketentuan ini juga dipertegas dalam hadits Rasulullah SAW:  
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Artinya:  

       Dari ‘Arfajah ibn Syuraih ia berkata: Saya mendengar 

Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa yang datang kepada 

kamu sekalian, sedangkan kalian telah sepakat kepada seorang 

pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian, maka 

bunuhlah ia” (HR. Muslim)
43

 

3. Jarimah Qishash-Diyat 

       Menurut Abu Zahrah, qishash adalah pemberian pidana 

kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan 

terhadap korban.
44

 Hukum qishash berdasarkan QS. Al-baqarah: 

178-179 

            

         

           

         

                   

Artinya:  
      Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

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

                                                             
43 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005),  h. 153. 
44 Ibid, h. 154. 
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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. 

dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 
ayat 178-179) 

 

       Pidana mati dalam kategori qishash adalah pembunuhan 

sengaja. Menurut para ahli fiqh hal ini wajib dijatuhkan pidana 

qisash atas pelaku apabila terpenuhi syarat-syarat qishash 

berdasarkan nash-nash yang telah disebut dan lain-lain, kecuali 

jika wali orang yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari 

pidana qishash. Sedangkan pembunuh yang lain  dihukum diyat 

atau di balas setipal.  

4. Jarimah Ta’zir 

       Menurut Imam Mawardi, jarimah ta’zir adalah pidana yang 

bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 

hukumannya belum ditetapkan  syara’.
45

 Menurut A.Rahmat 

Rosyadi, dalam pidana ta’zir, pidana mati bisa saja diberlakukan 

jika pidana dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara 

memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.
46

 Pidana mati 

untuk ta’zir tidak diatur dalam nash (Al-Qur’an dan Hadts), 

namun kewenangan diserahakan sepenuhnya penguasa dan kadar 

hukumannya tidak dibatasi. Misalnya, pidana mati bagi mata-

mata (spionase), resedivis, pengedar narkoba atau koruptor.
47

 

       Pidana mati dalam hukum Islam diberlakukan untuk kasus-

kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk 

pidana ta’zir yang disebut dengan al-qatlu al-siyasi, yaitu 

hukuman yang tidak diatur oleh Al-qur’an dan as-sunnah, tapi 

diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan 

ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman maksimal (mati) boleh 

                                                             
45 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h.19. 
46 Abdul Jalil Salam, Polemik Pidana Mati di Indonesia Perspektif 

Islam HAM dan Demokratisasi Hukum, (Badan Litbang dan Diklat 

Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010), h. 153. 
47 Ibid  
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di berlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya 

efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
48

  
 

4. Kriteria Jarimah yang Dapat Dijatuhi Pidana Mati  
 

       Di dalam hukum Islam, untuk jarimah hudud dan qishash 

pidana mati dapat dijatuhkan apabila sudah diatur di dalam Al-

qur’an dan sunnah, serta memenuhi syarat-syarat sehingga dapat 

dijatuhi pidana mati. Begitu pula untuk jarimah ta’zir ada 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ada beberapa kreteria 

tindak pidana yang dapat di jatuhi pidana mati dalam hukum 

Islam, antara lain: 
49

 

a. Untuk jarimah hudud, suatu konsekuensi yang tidak bisa 

dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak 

bersalah, menurut asas ini, semua perbuatan boleh 

kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nash hukum. 

Selanjutnya, setiap orang tidak dianggap bersalah untuk 

suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya 

pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu 

keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus 

dibebaskan. Sudah ada nash Al-qur’an dan hadits yang 

mengaturnya putusan untuk menjatuhkan pidana harus 

dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. 

b. Orang dapat dijatuhi pidana mati di sebabkan kejahatan-

kejahatan berat yang sifatnya melanggar kepentingan 

umum, ketertiban umum, keseragaman bermasyarakat, 

separti membunuh seseorang dengan sengaja, dan 

direncanakan tanpa alasan dan sebab yang dapat diterima 

oleh akal sehat dan hukum yang ada dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan oleh suatu 

hukum. 

c. Dalam penerapan pidana mati dalam jarimah qishash 

harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, 

jika tadak memenuhi syarat-syarat, maka pidana mati 

                                                             
17 Ibid  
18 ‘‘Pidana Mati  Komparasi Hukum Pidana’’ (On-line), tersedia di: 

http://hermaninbismillah.blogspot.com/pidana-mati-komparasi-hukum-

pidana.html, Diakses Minggu (20 Maret 2016). 
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dapat dibatalkan. Dalam hukum pidana Islam syarat-

syarat pidana mati (qishash) yaitu: orang terbunuh 

terlindungi darahnya, pelaku pembunuhan sudah baligh 

dan berakal, pembunuh dalam kondisi bebas memilih 

(tidak dipaksa), pembunuh bukan orang tua si terbunuh 

dan pembunuh sedrajat dan tidak ada orang lain yang 

ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang 

wajib dikenai hukum qishash. 

d. Perbuatan pidana yang lebih berbahaya dari pada 

jarimah hudud dan jarimah qishash, seperti 

menimbulkan kekacauan dalam negri, mengancam 

keselamatan agama dan aqidah dan menjadi mata-mata 

musuh.  

e. Pidana mati termasuk jarimah ta’zir, hanya dilaksanakan 

dalam jarimah-jarimah yang sangat berbahaya, dengan 

syarat bahwa pelaku adalah residivis yang tidak jera 

selain dengan pidana mati dan harus mempertimbangkan 

dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan 

pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka 

bumi.
50

 
 

5. Pelaksanaan Pidana Mati 

       Pemberian hukuman pidana Islam di muat dalam lima bentuk 

pokok hukuman yaitu: pidana pengawasan, pidana ganti rugi, 

pidana penjara, pidana badan, dan pidana mati. Pidana mati yang 

dimaksud adalah pidana maksimal.
51

Hukuman mati tidak semata-

mata di terapkan akan tetapi harus memenuhi unsur-unsur umum 

dan unsur-unsur khusus jarimah. Adapun unsur-unsur umum 

yaitu: 

a. Al-rukn al-syar’i atau unsur formil ialah unsur yang 

menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai 

pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara 
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tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku 

tindak pidana. 

b. Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang 

menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana 

jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, 

baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan 

sesuatu) maupun yang bersiafat negatif (pasif dalam 

melakukan sesuatu). 

c. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang 

menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia 

bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang 

berada di bawah ancaman.
52

 

Unsur Khusus yaitu: 

       Dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya 

terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda 

antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah 

yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi 

unsur perbuatan dan benda, perbuatan itu dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi, barang milik orang lain secara sempurna 

dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.
53

 

       Konsekuensi dari pelaku tindak pidana Islam adalah di 

ancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, 

atau penjara seumur hidup.
54

 Adapun eksekusi hukuman mati 

dengan ta’zir, tidak ada keterangan yang pasti tenteng alat yang 

digunakan untuk eksekusi. Lajimnya boleh dengan pedang, dan 

boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun 

kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena 

pedang lebih mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, 

karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.
55

 

                                                             
52 M.Nurul Irfan, Masyrofah, Fikih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 

h. 2-3.   
53 Ahmad Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1970), h. 36.  
54 Markus Munajat, Op.Cit. h. 3.  
55 Markus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: 
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      Dalam hukum positif pelaksanaan tentang hukuman mati 

tersebut. Menerapkan berdasarkan hukum yang diwariskan oleh 

pemerintah blanda.      Meskipun melalui asas konkordasi 

Indonesia memberlakukan hukum kolonial, ternyata tidak semua 

peraturan tersebut diterima secara keseluruhan menjadi produk 

hukum yang berlaku secara nasional. Terbukti inisiatif 

pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu 

mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari 

pelaksanaan pidana mati menurut pasal II KUHP. Melalui UU 

No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan 

hukuman gantungan tetapi di tembak sampai mati. Pertimbangan 

dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih 

manusiawi dan cara yang paling efektif.  

6. Pendapat Para Ulama Tentang Pidana Mati 

       Adapun pendapat para ulama tentang pidana mati diterapkan 

secara beragam. Ulama Hanafiyah berpendapat dapat diterapkan 

pidana mati apabila jarimah itu dilakukan berulang-ulang. Ulama 

Malikiyah dan sebagian fuqaha Hanabillah berpendapat pidana 

mati bisa diterapkan untuk jarimah ta’zir tertentu, seperti 

spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi.
56

 Sebagian 

fuqoha Syafi’iyah membolehkan pidana mati dalam kasus 

penyebaran aliran sesat, pelaku homo seksual (liwath), serta 

peminum khamr untuk keempat kalinya. Hasbi As-Shiddiqie 

berpendapat bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana mati 

sebagai ta’zir, karena memang ada perbuatan pidana yang lebih 

berbahaya dari  jarimah hudud  dan jarimah qishash, seperti 

menimbulkan kekacauan dalam negri, mengancam keselamatan 

agama dan aqidah dan menjadi mata-mata musuh. 

       Dari berbagai pendapat para ulama mazhab sebagaimana 

uraian di atas bisa diketahui bahwa hukuman mati sebagai ta’zîr 

terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti pelaku sodomi, 

orang yang menjadi mata-mata musuh, pelaku bid’ah yang 

mengajak massa untuk menodai agama Islam, dan pelaku sebuah 
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tindak pidana yang berulang kali melakukan tindakan merusak 

dan merugikan banyak pihak. Tindak pidana terkait narkoba, 

terlebih lagi bagi bandar yang melibatkan jaringan sangat luas 

dan sangat membahayakan hidup dan kehidupan masyarakat 

banyak sudah sangat pantas dijatuhi hukuman mati. Hal ini sangat 

diperlukan dalam rangka menimbulkan efek jera bagi masyarakat 

dan sebagai sebuah upaya tegas pemerintah dalam memerangi 

kekejaman dan kebiadaban bahaya narkoba bagi umat manusia 

Indonesia. 
 

7. Hikmah Dilaksanakan Pidana Mati 

       Hikmah Hukuman Mati mempunyai kebaikan dan hikmah, 

begitulah halnya dengan hukuman mati untuk memberi keadilan 

kepada manusia, misal; seorang yang membunuh dengan sengaja 

akan dikenakan hukuman mati. Adalah tidak adil sekiranya 

seorang anak kehilangan bapanya yang dibunuh orang dengan 

kejam, pembunuh tidak dijatuhkan hukuman mati. Dengan 

melaksanakan hukuman mati dapat mencegah orang yang 

berencana untuk melakukan pembunuhan, sebab mereka 

mengetahui bahwa hukuman yang akan diterimanya adalah berat.  

       Hukum mati akan meredakan kemarahan dan dendam 

keluarga yang terbunuh, Sebaliknya jika pembunuh itu hanya 

dipenjara atau didenda maka keluarga terbunuh akan membalas 

dendam bukan saja kepada pembunuh, bahkan bisa menjalar 

kepada keluarga si pembunuh, selain daripada itu dengan 

menjalankan hukum mati berarti menjamin kehidupan yang aman 

tenteram kepada seluruh umat manusia. Dengan keterangan-

keterangan tersebut di atas adalah jelas bahawa hukum mati 

bukan hanya diwajibkan di dalam Islam, bahkan telah diwajibkan 

di dalam agama-agama Samawi yang terdahulu seperti ugama 

Yahudi dan Nasrani. Berapa banyak kerugian dan nyawa 

melayang disebabkan seorang bandar narkoba, mereka yang 

menolak hukuman mati berdalih kemanusian, mereka melupakan 

kemanusiaan korban dan keluarga yang terbunuh. Hukuman 

termasuk hukuman mati dalam sistem saat ini boleh jadi tidak 

akan terlalu efektif untuk menjadi solusi memberantas kejahatan. 

Pasalnya, sistem lainnya tidak mendukung, bahkan tak jarang 
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turut memunculkan faktor terjadinya kejahatan.
57

 

       Dalam kasus narkoba, ide kebebasan dan hedonisme yang 

terus dijejalkan pada benak masyarakat turut menjadi faktor 

maraknya penggunaan narkoba. Alasan ekonomi kadang 

membuat orang terlibat peredaran narkoba. Alasan ekonomi itu 

terjadi akibat sistem ekonomi kapitalisme liberal gagal 

mendistribusikan kekayaan negeri ini secara merata dan 

berkeadilan kepada seluruh rakyat. Bahkan sistem hukum saat ini 

sendiri tidak padu. Di satu sisi, hukuman mati terhadap pelaku 

kejahatan pengedaran narkoba diharapkan bisa menekan 

maraknya kejahatan narkoba. Di sisi lain, sistem hukum yang 

sama menilai pengguna narkoba tidak mesti dijatuhi hukuman, 

tetapi cukup direhabilitasi. Hal itu tidak lagi menjadi pencegah 

orang untuk mengkonsumsi narkoba. Dengan begitu, pasar bagi 

narkoba akan tetap ada, bahkan cenderung membesar. Jika ada 

permintaan maka akan ada pihak yang terdorong untuk 

memenuhi permintaan itu, apalagi jika harganya tinggi. Karena 

itu hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pengedaran narkoba 

saat ini sulit diharapkan akan bisa efektif menekan angka 

kejahatan narkoba.
58

 

B. Pidana Mati menurut Hukum Positif 

1. Pengertian pidana dan Tujuan Pemidanaan 

a. Pengertian Pidana 

       Pidana dalam hukum positif Indonesia, istilah pidana hampir 

sama dengan hukuman. Menurut Mulyanto, sebagaimana dikutip 

oleh Mustofa Abdulah, istilah pidana lebih tepat dari pada 

hukuman sebagai terjemahan dari kata straf, karena apabila straf 

diterjemahkan dengan hukuman maka straf recht harus 

                                                             
57

 ‘‘Hikmah Hukum Mati” (On-line), tersedia di: 
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diterjemahkan hukum hukuman.
59

 Menurut Sudarto, sebagaimana 

dikutip oleh Mustofa Abdulah dan Ruben Ahmad, Pengertian 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Ahmad Wardi 

Muslich mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang 

dipidanakan, yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 

kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya 

dan juga tidak sehari-hari dilimpahkan.
60

 

       Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di 

atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah 

sesuatu penderitaan atau nestapa,atau akibat-akibat lain yang 

tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan 

yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum 

yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. 

b. Tujuan Pemidanaan 
 

1.Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Positif 

a.Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldings 

theorien) 

       Teori ini adalah dasar pembenaran dari penjatuhan 

penderitaan berupa pidana pada penjahat. Penjatuhan pidana yang 

pada dasarnya pada penjahat dibenarkan karena penjahat tersebut 

telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, 

pelaku harus diberikan pidana yang sesuai dengan perbuatannya. 

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 

dua arah, yaitu: 

1) Ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan) 
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2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 

dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari 

pembalasan) 

         Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentigan hukum 

yang terlanggar. Akibat yang timbul adalah perasaan sakit fisik 

maupun psikis, yaitu terganggunya ketentraman batin bagi korban 

dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dengan adanya 

pembalasan secara setimpal kepada pelaku maka akan 

memberikan kepuasan hati baik bagi korban, keluarga dan 

masyarakat pada umumnya.
61

  

b. Teori relatif atau toeri tujuan (doel theorien) 

         Menurut teori ini, pidana bertujuan sebagai alat untuk 

menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu 

mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, 

memperbaiki, dan membinasakan. Sementara sifat pencegahan 

dari teori ini ada dua macam, yaitu pencagahan umum dan 

pencegahan khusus. 

1) Teori Pencegahan secara umum, pidana yang dijatuhakan 

pada penjahat ditujukan untuk menakut-nakuti khalayak 

ramai agar tidak meniru melakukan tindak pidana 

tersebut. 

2) Teori pencegahan khusus, menurut teori ini tujuan pidana 

ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar 

tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah 

orang lain yang telah berniat buruk untuk tidak 

mewujudkan niatnya itu ke dalam perbuatan nyata.
62

 

c.Teori gabungan (verenigings theorien) 

      Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan 

besar, yaitu: 
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1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa 

yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata 

tertib masyarakat. 

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 

pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 

dilakukan terpidana.
63

 

         Dengan demikian, pada hakikatnya penjatuhan pidana 

adalah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dan 

berfaedah supaya terpidana dapat menghormati tata tertib yang 

ada dalam masyarakat. 

2. Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Islam 

a. Pencegahan  

      Pencegahan maksudnya menahan orang yang melakukan 

jarimah agar tidak mengulanginya perbuatan jarimahnya, atau 

agar tidak terus menerus melakukan jarimah itu. Selain 

mencegah pelaku, pencegahan mengandung arti mencagah orang 

lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana, sebab 

orang lain akan mengetahui bahwa orang yang melakukan tindak 

pidana yang sama akan diberikan hukuman yang sama. Oleh 

kerena itu, dengan adanya hukuman maka akan meberikan efek 

untuk kepentingan masyarakat karena dengan tercegahnya pelaku 

dari tindak pidana maka masyarakat akan tenang, aman, tentram 

dan damai. 

b. Perbaikan dan Pendidikan  

       Penjatuhan pidana adalah mendidik pelaku agar menjdi orang 

yang menyadari kesalahannya. Dengan adanya pidana diharapkan 

timbul perasaan, bahwa pelaku meninggalkan tindak pidana 

bukan karena takut atas hukumannya. Karena timbul dari 

kesadaran diri bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan-

perbuatan tersebut. Selain itu, dalam syari’at Islam, menjatuhkan 
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pidana bertujuan untuk membentuk masyarakat yang diliputi oleh 

rasa saling menghormati, dan mencintai antara sesama 

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan 

kewajibannya. Pidana merupakan salah satu cara menyatakan 

balasan dari masyarakat dan menenangkan hati korban. Dengan 

demikian, dengan adanya balasan tersebut akan memberikan rasa 

derita kepada pelaku sebagai sarana menyucikan dirinya, 

sehingga terwujudlah rasa keadilan yang dapat  dirasakan oleh 

seluruh masyarakat.   

2. Jenis-jenis Pidana  

       KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 

merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dalam pasal 10 KUHP 

yang membedakan pidana menjadi 2 klompok, yaitu pidana 

pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, 

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan 

(berdasarkan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 1946). 

Sedangkan pidana tambahan berupa pencabuan hak-hak tertentu, 

perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan 

hakim.
64

 Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok 

dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:  

a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat 

keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana 

tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif). 

b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan 

demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri 

sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak 

boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. 

c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde zaak) diperlukan suatu tindak pelaksanaan 

(executie). 

                                                             
64 Adami Chadawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2013), Cet. VII,  h 25-26.  

 



 
 

 

34 

       Prinsip dasar pidana pokok, yaitu tidak dapat dilakukan 

secara komulisasi, maksudnya terhadap suatu tindak pidana atau 

pelanggaran hanya dapat dijatuhkan satu jenis pidana pokok saja 

dan ancamannya bersifat alternatif (pilihan). Prinsip dasar ini 

berlaku pada tindak pidana umum, tetapi dalam tindak pidana 

khusus prinsip dasar ini telah disimpangi oleh undang-undang, 

misalnya undang-undang tentang pemberantasan korupsi, 

undang-undang narkotika, dan lain-lain. 

a. Jenis-jenis Pidana Pokok 

1. Pidana Mati  

       Baik berdasarkan pasal 69 KUHP maupun  berdasarkan hak 

yang tertinggi bagi manusia, pidana mati, adalah pidana yang 

terberat. Pidana mati dalam pelaksanaannya berupa penyerangan 

terhadap hak hidup bagi manusia padahal sesungguhnya hak ini 

berada pada tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga 

sekarang menimbulkan pro dan kontra. Selain itu, kelemahan dan 

keberatan pidana mati adalah apabila telah dijalankan maka tidak 

dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas 

jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila 

kemudian penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan. 

       Menyadari hal tersebut, walaupun pidana mati diancamkan 

dalam undang-undang, namun harus dipandang sebagi tindakan 

darurat atau noodrecht, maksudnya agar pidana mati hanya di 

jatuhkan pada keadaan tertentu yang khusus yang dipandang 

mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP dan Undang-

undang kejahatan yang di ancam hanya untuk kejahatan-

kejahatan yang sangat berat. Seperti, kejahatan yang mengancam 

keamanan negara, kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu 

dengan faktor pemberat, kejahatan terhadap harta benda dengan 

faktor yang sangat meberatkan, serta kejahatan-kejahatan 

pembajak laut, sungai dan pantai. 

       Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP telah 

mengisyaratkan bahwa pidana mati tidak dengan mudah di 

jatuhkan. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang di 
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ancam pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatif, 

yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu 

setinggi-tingginya 20 tahun.   

2. Pidana Penjara 

       Pidana penjara adalah jenis pidana yang menghilangkan 

dan/atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti 

menetapkan terpidana di suatu tempat seperti lembaga 

pemasyarakatan, dan terpidana tidak bisa bebas keluar masuk 

serta mewajibkan terpidana mengikuti dan menaati peraturan 

yang berlaku. Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 ayat (1), 

dibedakan menjadi pidana seumur hidup dan pidana sementara 

waktu. Pidana seumur hidup diancamkan pada kejahatan-

kejahatan yang sangat berat, yakni: 

a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti pasal 

104, 365, ayat (4), 368 ayat (2); dan 

b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana 

mati tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara 

sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 

106, 108 ayat (2) 

         pidana penjara sementara waktu, paling rendah satu hari dan 

paling tinggi (maksimum) 15 tahun dalam pasal 12 ayat (2). 

Pidana penjara sementara dapat dajatuhkan melebihi 15 tahun 

secara berturut-turut, dalam hal yang diatur dalam pasal 12 ayat 

(3) yakni dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh 

memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara sementara maksimumu 20 tahun. Pidana penjara 

melebihi 15 tahun juga dapat dijatuhkan pada tindak pidana 

pembarengan, pengulangan tindak pidana dan kejahatan yang 

berkaitan dengan pasal 2 KUHP. Dalam pasal 12 ayat (4) pidana 

sementara secara mutlak  tidak boleh lebih dua puluh tahun 

secara berturut-turut.
65

 

3. Pidana Kurungan  
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       Pidana kurungan paling rendah satu hari dan paling tinggi 1 

tahun yang dapat diperpanjang maksimum satu tahun empat 

bulan. Adapun persamaan antara pidana penjara dan pidana 

kurungan, yakni: 

a. Berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak 

b. Mengenal maksimum umum maksimum khusus dan 

minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. 

c. Terpidana diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan 

tertentu. 

d. Tempat menjalani pidana sama tetapi harus dipisah.  

e. Pidana mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, 

yaitu pada hari putusan hakim dibacakan/eksekusi. 

Apabila terpidana sudah ditahan ketika putusan hakim 

dibacakan, maka putusan berlaku pada hari ketika putusan 

itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Adapun perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan 

antara lain: 

a. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara 

b. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan 

pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan 

pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana 

kurungan. 

c. Pidana penjara bisa dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan seluruh Indonesia sedangkan pidana 

kurungan dilaksanakan di tempat ia berdiam ketika 

putusan hakim dijalankan, kecuali terpidana meminta di 

tempat lain.  

d. Pekerjaan narapidana penjara lebih berat dari pada 

narapidana kurungan. 

4. Pidana denda 

       Pidana denda di ancamkan pada banyak pidana pelanggaran 

baik secara alternatif dari pidana kurungan maupun pidana berdiri 

sendiri. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara. 
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Oleh karena itu, kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang 

tersebut harus disetor ke kas negara. 

Ada keistimewaan pidana denda antara lain: 

a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutupi 

kemungkinan dibayar oleh orang lain. 

b. Pidana boleh diganti dengan pidana kurungan 

c. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum 

umumnya, yang ada hanyalah minum umum yang 

menurut pasal 30 ayat (I) adalah tiga rupiah tujuh 

puluh lima sen. Untuk maksimum khusus ditentukan 

pada masing-masing tindak pidana. 

5. Pidana Tutupan     

       Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP 

melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang maksudnya 

sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang 

diancam oleh pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang 

patut dihormati, hakim boleh melakukan pidana tutupan. Tempat 

dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu 

untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 

1948, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah 

Tutupan. 

       Di dalam peraturan Nomor 8 Tahun 1948 di jelaskan bahwa 

rumah tutupan berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 

Pemasyarakatan), serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari 

pada penjara. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang 

dilakukan terpidana tutupan merupakan pidana yang didorong 

oleh maksud yang patut di hormati. Tetapi dalam Undang-undang 

maupun peraturan pemerintah yang mengatur pidana tutupan 

tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut di hormati 

tersebut. Karena itu, penilaian kriterianya diserahkan kepada 

hakim. Sepanjang sejarah, pidana tutupan ini hampir tidak pernah 

diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. 

b. Jenis-jenis Pidana Tamabahan 

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
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       Undang-undang memberikan kepada negara wewenang 

(melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak-hak 

tertentu. Menurut pasal 35 ayat (I) KUHP, hak-hak yang dapat 

dicabut adalah:  

a. Hak memegang jabatan, pada umumnya atau jabatan yang 

tertentu; 

b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 

Bersenjata/TNI; 

c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilakukan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 

penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 

pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang 

bukan anak sendiri; 

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 

perwalian atau pengampuan atas anak sendiri: 

f. Hak mejalankan mata pencaharian.
66

 

Pada pasal 38 dijelaskan tentang lamanya waktu bila hakim 

menjatuhkan juga 

pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu: 

a. Bila pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur 

hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku 

seumur hidup; 

b. Bila pidana pokok berupa pidana penjara sementara atau 

kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu 

maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama 

daripada pidana pokoknya; 

c. Bila pidana pokoknya berupa pidana denda, maka 

lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku paling 

sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun 

       Hakim dapat menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 

tertentu apabila secara tegas diberi wewenang oleh  undang-

undang, yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. 

Tindak pidana yang diancamkan pencabutan hak-hak tertentu 

antara lain tindak pidana pada pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 

362, 363, 365, 372, 374, dan 375. 

                                                             
66 Ibid, h. 19.  
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2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 

       Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya 

diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 

diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak 

mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis 

barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu: 

a. Barang-barang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan 

(bukan pelanggaran), yang disebut dengan corpora 

delictei, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan 

uang. 

b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan 

kejahatan, yang disebut dengan intrumental delictie, 

misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan 

pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci pisau yang 

digunakan dalam pencurian.
67

 

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, 

ialah: 

a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua 

jenis barang tersebut dalam pasal 39 itu saja. 

b. Hanya diancamkan dan dapat  dijatuhkan oleh hakim pada 

jenis kejahatan, kecuali pada tindak pidana pelanggaran, 

misalnya pasal 502, 519, 549. 

c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas 

barang-barang milik terpidana saja, kecuali ada kekuatan 

yang menyatakan secara tegas terhadap barang-barang 

yang bukan milik terpidana, maupun tidak secara tegas 

terhadap barang milik terpidana atau bukan. 

3. Pidana pengumuman keputusan hakim 

       Pidana pengumuman putusan hakim sebagai bentuk pidana 

tambahan adalah suatau publikasi ekstra dari suatu putusan 

pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana 

pengumuman keputusan hakim, hakim bebas menentukan perihal 

cara pengumuman itu. Hal itu dapat dilakukan melalui surat 

kabar, plakat yang di tempel di papan pemgumuman, melalui 

media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan 

kepada terpidana. 

                                                             
67 Ibid, h. 21. 
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       Pengumuman keputusan hakim ini merupakan usaha 

preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak 

melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang serta 

memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati 

dalam dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang 

dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari 

kejahatan (tindak pidana). 
 

3. Beberapa Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati  
 

       Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati 

hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang di pandang sangat berat 

saja, menurut R. Soesilo menyatakan dalam KUHP terdapat 

setidaknya 10 pasal, yang mengancam pidana mati terhadap 

tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:
68

 

a. Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara; 

b. Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak negara asing untuk 

menyerang Indonesia; 

c. Pasal 124 ayat (3) tentang memberi pertolongan musuh 

waktu Indonesia dalam keadaan perang; 

d. Pasal 140 ayat (3) tentang membunuh kepala negara 

sahabat; 

e. Pasal 340 tentang pembunuhan dengan direncanakan 

terlebih dahulu; 

f. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh 

dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau 

dengan jalan membongkar dan sebagainya yang 

menyebabkan ada orang yang terluka atau mati; 

g. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan 

di kali sehingga ada orang mati; 

h. Pasal 127 bis tetang pada waktu perang menganjurkan huru-

hara pemberontakan, dan sebagainya;
69

 

       Selain diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam 

KUHP (lex generalis), pidna mati juga diancamkan terhadap 

tidak pidna tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar 

                                                             
68 R. Soesilo, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana, Op.Cit. h. 43. 
69 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

cet ke 17 h. 44-53. 
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KUHP (lex spesialis). Beberapa undnag-undang yang 

mencamtumkan pidana mati, antara lain: 

a. Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, pasal 1 ayat 

(2) yang memberatkan ancaman pidana delik ekonomi 

jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam 

masyarakat; 

b. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

psikotropika, pasal 59 ayat (2); 

c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, 

pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 116 ayat (2), 

pasal 133 ayat (1); 

d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto undang-

undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi pasal 2 ayat (2) jika dilakukan dalam 

keadaan tertentu; 

e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 36 junto pasal 8 

huruf a, b, c, d, atau e; pasal 37 junto pasal 9 huruf a, b, c, 

d, atau e 

f. Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang 

pemberantsan tindak pidana terorisme, pasal 6, 9, 10, 14, 

15 dan 16. 
 

4. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhi Pidana Mati  
 

       Tidak semua tindak pidana layak untuk di pidana mati. 

Sesuai dengan perkembangan hukum selama ini, kejahatan dapat 

di kelompokan ke dalam:
70

 

b. Blue collar crime, yang merujuk pada kejahatan-kejahatan 

konvensional seperti pembunuhan, penganiayaan, 

pemerkosaan dan lain-lain. 

c. White collar crime, yang merujuk pada kejahatan-kejahatan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan 

atau jabatan tertentu dan mencakupi korupsi dan sejenisnya. 

d. Cyber crime, yaitu kejahatan yang bertalian dengan 

penggunaan internet dan computer. 

                                                             
70 Ahmad Ali, Menguak Realitas Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), h. 

94. 
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         Kejahatan berat yang layak di pidana mati adalah kejahatan 

yang memang sangat kejam atau menimbulkan dampak 

kemanusiaan yang cukup besar, sebagai berikut:
71

 

a. Pembunuhan berencana yang dilakukan secara sangat 

kejam, contoh memutilasi korbannya atau membunuh satu 

atau seluruh keluarga korbannya dan dengan cara lain yang 

terlihat sadis. 

b. Teroris yang dengan tindakannya yang sangat kejam, telah 

menimbulkan banyak korban nyawa dan harta. 

c.  Para koruptor kelas “super kakap” yang dengan serakah 

telah merampok uang negara yang merupakan uang rakyat, 

dengan jumlah yang sangat besar, sehingga dampaknya  

telah memporak-porandakan perekonomian negara dan 

mengakibatkan semakin meningkatnya kaum miskin dan 

menderita kehidupannya. 

d. Para bandar narkoba, yang dampaknya kejahatannya 

menghancurkan generasi pelanjut bangsa dan umat 

manusia, dan secara tidak langsung turut menjadi penyebar 

virus HIV/AIDS penyakit yang belum ditemukan obat 

penyembuhnya, yang menghancurkan kehidupan jutaan 

manusia diseluruh dunia. 

e. Para perancang pelanggaran HAM berat baik genosida 

maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. 

         Namun, untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka 

terpidana yang dapat divonis pidana mati adalah terpidana yang 

sudah sangat diyakini oleh hakim sebagai pelakunya. seluruh 

bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada  

keraguan lagi dialah pelaku kaejahatannya. 

 

 

 

 

                                                             
71 Ibid, h. 95. 
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BAB III 

TINDAK PIDANA BANDAR NARKOBA YANG  

DAPAT DIJATUHI PIDANA MATI 

 

A.  Pengertian Bandar Narkoba 

       Bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang 

mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-

sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. 

Dalam praktiknya, bandar narkoba  itu antara lain: orang yang 

menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan 

kejahatan narkotika, dan sebagainya.
72

 

1. Tindak Pidana Bandar Narkoba Pandangan Hukum Islam 

       Dalam hukum Islam juga dikenal istilah pidana Islam yang 

disebut dengan jinayah. Secara terminologi kata jinayah 

mempunyai beberapa pengertian, seperti diungkapkan oleh Abd 

al-Qadir Audah yaitu ; perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, dan lainnya.
73

 

Penentuan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, al-qur’an 

dan hadits yang menentukan jarimah atau tindak pidana bersifat 

umum dan elastis sehingga bisa menampung semua peristiwa 

pidana, artinya setiap pidana cukup menyebut sifat-sifatnya, oleh 

karena itu tidak mungkin di pandang sebagai peristiwa pidana 

kecuali telah terjadi. Keumuman dan keelastisan sangat 

                                                             
72 Penggunaan istilah bandar disini dengan merujuk pada Kamus 

Ilmiah populer memiliki makna berikut ini: 1. Kota pelabuhan, 2. Lapangan  

udara, 3. Kepala perjudian, dan 4. Got, saluran limbah atau selokan. Dalam 

konteks ini, bandar merujuk pada makna ketiga, yakni kepala perjudian. Atau 

korelasinya dengan narkoba, bandar narkoba adalah kepala bisnis narkoba. 

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Popoler (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), h. 
59.  

73 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), h. ix. 
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berpengaruh pada syari’at Islam dalam menghadapi setiap 

keadaan dan lingkungan.
74

 

       Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkoba 

adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan 

penyerahan Narkotika/Psikotropika. Pengedar belum tentu berarti 

bandar narkoba. Kemudian mengenai apa kriteria bandar narkoba 

yang dapat dikenai pidana mati, pada dasarnya, kriterianya adalah 

tindakan yang di lakukan harus memenuhi semua unsur yang 

diatur dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang 

Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian 

hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.  

       Pelaku tindak pidana dalam Islam juga keterlibatan pihak 

lain termasuk kategori pidana. Cara mewujudkan perbuatan 

tersebut yaitu turut berbuat secara langsung, turut berbuat tidak 

langsung, (persepakatan, menyuruh, menghasut/tahridl, memberi 

bantuan/i’anah).
75

 Dalam hukum Islam tidak ada pengharaman 

perdagangan (bisnis) kecuali perdagangan yang mengandung 

unsur kezaliman, penipuan, ekspoitasi, atau mempromosikan hal-

hal yang dilarang. Misalnya khamer, ganja, dan barang sejenis, 

distribusi ataupun pemanfaatannya di haramkan, perdagangannya 

pun di haramkan atau tidak diridhai Islam. Setiap penghasilan 

yang di dapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.    

2. Tindak Pidana bandar Narkoba Pandangan Hukum Positif 

       Tindak pidana bandar narkoba merupakan penyalahgunaan 

narkoba. Yang merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia 

yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman 

hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Dalam undang-undang 

No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 1 ayat 15 

dijelaskan “penyalahguna adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. 

                                                             
74 Markus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Teras,  2009), h. 310.  
75 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran  Ahli Sunnah wal 

Jamaah (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 227.  
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       Kejahatan narkoba tidak hanya bandar  dan produksi 

narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan 

dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No 35 Tahun 

2009 tentang narkotika, bahwa pemufakatan jahat adalah 

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau 

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut 

serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, 

memberi konsultasi, menjadi anggota atau organisasi, atau 

mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
76

 

       Pasal 1 ayat 20 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika 

menyatakan; kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang di 

lakukan oleh suatu klompok yang terstuktur yang terdiri atas 3 

(tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu 

dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak 

pidana narkotika.
77

 

B. Macam-Macam Tindak Pidana Bandar Narkoba 

      Tindak pidana Bandar Narkoba merupakan suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Biasanya istilah tindak 

pidana sering digunakan dalam pasal-pasal ataupun perundang-

undangan dan penjelasan-penjelasannya. Jenis-jenis tindak pidana 

narkoba yang umum dikenal terdapat dalam ketentuan pidana 

yang diatur dalam undang-undang narkotika dapat di kelompokan 

dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut: 

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di bedakan 

menjadi dua macam yaitu untuk orang lain dan untuk diri 

sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut 

diatur dalam pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 

2009 tentang  narkotika. 

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi 

                                                             
76

 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 

Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2010),  h. 13. 
77 Ibid.  
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Tindak pidana yang menyangkut produksi itu berupa 

mengolah, mengektrasi, mengkonversi, merakit, dan 

menyediakan narkotika untuk semua golongan, kejahatan 

yang menyakut produksi narkotika terdapat dalam pasal 

111 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 

3. Tindak pidana yang menyangkut jual beli narkoba 

Tindak pidana yang menyangkut jual beli di sini bukan 

hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula 

perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. 

Kejahatan ini diatur dalam pasal 113, pasal 118, dan pasal 

123 Undang-undang narkotika. Kejahatan yang 

menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, 

golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi 

yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi 

narkotia golongan I diatur dalam pasal 113, golongan II 

diatur dalam pasal 118, dan golongan III diatur dalam 

pasal 123. 

4. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba 

Tindak pidana dalam arti luas termasuk membawa, 

mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain 

itu, ada juga tindak pidana bidang pengankutan narkotika 

yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten 

penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan 

baik sebagaiman diatur dalam pasal 139 Undang-undang 

narkotika, berbunyi sebagai berikut: Nahkoda atau kapten 

penerbang yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 127 atau pasal 128 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap golongan-

golongan narkoba dalam memberikan sanksi terhadap 

pelaku kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau 

transito narkoba juga berbeda-beda. Hukuman dalam 

golongan I diatur dalam pasal 115, golongan II diatur 

dalam pasal 120, golongan III daiatur dalam pasal 125. 
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5. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba 

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak 

pidana mengusai narkotika golongan I dengan tindak 

pidana menguasai narkotika golongan II, dan III, karena 

dalam pengolongan narkotika tersebut memiliki fungsi 

dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut 

penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, 

golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. 

Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam 

pasal 111, golongan II diatur dalam pasal 117, golongan 

III diatur dalam pasal 122.  

6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melapor peandu 

narkoba 

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu 

narkoba melaporkan diri atau pihak keluarganya yang 

melaporkan sesai dengan pasal 55. Karena jika kewajiban 

tesebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana 

bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan. 

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 128 Undang-

undang narkotika.. 

7. Tindak pidana menyangkut pemanfaatan anak di bawah 

umur 

Tindak pidana dibidang narkoba tidak semuanya 

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan 

ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah 

umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum 

dewasa atau belum cukup umur cenderung mudah 

dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbutan 

yang berhubungan  dengan narkotika.
78

 Anak dibawah 

umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkoba 

mereka tidak punya kuasa untuk melawan kejahatan 

tersebut. Mereka mengedarkan narkoba keteman 

sebayanya atau keorang dewasa. Oleh karena itu, 

perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk 

melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana 

                                                             
78 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 2009), cet ke IV,  h. 200-218. 
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yang diatur dalam pasal 133 Undang-undang tentang 

narkotika. 

C.  Dampak  dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba 

1. Dampak Positif dan Kewenangan penggunaan Narkoba 

       Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan 

narkotika di butuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 

yang di perbaharui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. 

       Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 4 huruf a : 

Undang-undang narkotika bertujuan menjamin ketersediaan 

narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 7 Undang-

undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan “Narkotika hanya dapat di 

gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 9 ayat 1 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan ; Menteri 

menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan 

dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
79

 

       Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa 

Indonesia membutuhkan narkotika untuk kepentingan pengobatan 

dan ilmu pengetahuan yang di laksanakan berdasarkan undang-

undang oleh pihak yang berwenang. Pada dasarnya narkoba tidak 

selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan dalam hal 

tertentu dapat di gunakan apabila dalam keadaan darurat dan 

bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian 

narkoba menunjukan bahwa narkoba mepunyai manfaat, yaitu 

sebagai obat yang di butuhkan di bidang medis dan pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya 

ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-

                                                             
79 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal  9 

ayat (I). 
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prosedur dari Dinas kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap 

penggunaannya.
80

 

       Berikut di jelaskan tentang prosedur penyimpanan narkotika 

yang resmi dan sah secara undang-undang yaitu ;  

a. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pasal 15 menyatakan ; 

1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) 

perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang 

telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

melaksanakan ekspor narkotika; 

2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat 

memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan 

milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 

memiliki izin sebaiagai eksportir sesuai dengan perraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan 

ekspor narkotika.
81

 

b. Tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika pasal 14 menyatakan ; 

1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri 

farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat 

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan 

lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. 

2) Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana 

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah 

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 

dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, 

menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala 

                                                             
80 ‘‘Narkotika antara positip dan Islam” (On-line) tersedia di: 

http//:www.referensimakalah. com/2012/09-pengertian-narkotika-dan-istilah-

narkotika-dalam-bahasa-arab.html, Diakses selasa (12 April 2016) . 
81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Pasal  

15 ayat (I) dan (2). 
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mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika 

yang berada dalam penguasaannya.
82

  

2. Dampak Negatif Narkoba 

       Akibat yang timbul dari kosumsi narkoba sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1; 

Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan”.
83

 

       Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkoba 

bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia 

dan menyebabkan ketergantungan. Dampak yang ditimbulkan 

oleh penyalahgunaan narkoba, antara lain pada fisik, psikhis, 

mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkoba bisa 

menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan 

menyebabkan terjadinya kegoncangan jiwa. Masalah timbul bila 

narkoba di gunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada 

penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. 

         Berikut ini beberapa dampak bahaya yang diakibatkan oleh 

penyalahgunaan narkoba antara lain ;  

a. Bahaya bagi pribadi 

       Zat-zat narkoba yang dipergunakan diluar ilmu pengetahuan 

dapat membawa kecanduan dan ketergantungan (dependisi), 

ditambah dengan sifat toleransi yang menyebabkan si pemakai 

mendapat efek yang sama dari jenis narkoba tertentu, 

memerlukan dosis yang semakin besar dan menjerumus kepada 

penggunaan zat lebih keras. Pada mulanya ketergantungan zat ini 

memang tidak begitu bahaya, hanya terasa pahit, asam. Namun 

akibat ketagihan dan ketergantungan tersebut apabila tidak 

                                                             
82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal  14 

ayat (1) dan (2). 
83 Ibid 
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terpenuhi (untuk minum lagi) akan terasa pusing yang ahirnya 

terjerat klimaksnya mencapai kematian.
84

 

      Aspek kesehatan komplikasi medis akan timbul akibat 

penyalahgunaan Narkoba seperti gangguan metabolisme tubuh, 

nutrisi, kanker, sistem otot, sistem endoktrin, kelenjar, pancreas, 

gangguan seksual, penyakit liver, sitem pencernaan dan jaringan 

otak. Di samping itu pula narkoba ini akan merubah sipemakai 

menjadi apatis, pemurung, pemarah, semangat bekerja anjlok dan 

kecendrungan melakukan hubungan seksual.
85

 

b. Bahaya bagi keluarga 

       Narkoba sangat berpengaruh bagi jalan pikiran pemakainya, 

jika si pecandu putus zat maka untuk mendapatkan zat tersebut 

apapun ia lakukan, sehingga terbesit dibenaknya untuk 

mendapatkan uang untuk membeli zat tersebut, ia tidak ragu 

menipu, mencuri, bahkan merampas dengan kekerasan harta 

benda saudaranya atau tetangga dekat.  

    Kondisi ini memperburuk hubungan keluarga, merusak tali 

persaudaraan bahkan kriminal yang timbul dari penyalahgunaan 

zat ini jika dalam kedaan mabuk, ia tidak segan-segan 

memperkosa keluarga/familinya. Adanya kondisi semacam ini 

juga dapat menghilangkan control emosional dan norma serta 

etika dalam pergaulan keluarga. Ia tidak mampu untuk bersikap 

wajar dan sopan terhadap orang sekitar, tidak lagi memperhatikan 

kemormatan, keselamatan diri maupun harta benda keluarganya. 

Ia juga mencemarkan nama baik keluarga karena perbuatan yang 

ia lakukan diketahui masyarakat dan keluarganya yang 

menanggung aib.
86

 

c. Bahaya bagi masyarakat 

       Bagi pecandu narkoba apabila sudah ketagihan, ia berusaha 

semaksimal mungkin dengan jalan apapun untuk memenuhi 

                                                             
84 Soedjono Dirjosisworo, Bunga Rampai Kriminologi (Bandung: 

Armiko, 1988), h. 77. 
85 Mashuri Sudiro, Op.Cit, h. 42-43  
86 Ibid, h. 44-45. 
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hasratnya baik dengan cara mengemis, mencuri bahkan 

membunuh. Keadaan ini membawa peningkatan kriminalitas di 

masyarakat.
87

 Selain kriminalitas perbuatan ini tercela dari segi 

moral karena rusaknya lingkungan tempat tinggal pecandu, 

membawa kerawanan sosial di bidang keamanan dan pendidikan. 

Bisa jadi kondisi ini akan berpengaruh pada generasi muda yang 

tidak hati-hati dalam bermasyarakat.
88

 

d. Bahaya bagi bangsa dan negara 

       Generasi muda adalah generasi penerus pembangunan suatu 

bangsa atau negara, karena generasi muda merupakan pemegang 

kedaulatan rakyat dan pewaris bangsa ini, namum alangkah 

ironisnya manakala generasi muda mengalami degradasi moral 

disebabkan penyalahgunaan narkoba. suatu Negara akan 

mengalami masa depan yang suram jika krisis moral kalau tidak 

diatasi sedini mungkin. 

       Penyalahgunaan narkoba ini juga mengancam keamanan, 

ekonomi, politik, dan buaya nasional, apabila pilar ekonomi 

nasional telah di jadikan pasar gelap internasional maka misi 

apapun yang di lancarkan oleh pengedarnya akan mudah 

dilakukan, sebab dengan cara menyogokpun akan mereka 

lakukan bahkan menyingkirkan orang yang menghalangi niat 

busuk mereka.
89

 

D. Sanksi Hukum Tindak Pidana Bandar Narkoba 

       Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika mengancamkan sanksi bagi tindak pidana bandar 

narkoba sebagai berikut: 

Pasal 113 

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukummemproduksi, mengimpor, mengeksor atau 

menyalurkan  Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

                                                             
87 Joko Prakoso, Op.Cit, h. 480-481.  
88 Mashuri Sudiro, Op.Cit, h. 46.  
89 Soedjono Dirjosisworo, Bunga Rampai Kriminologi (Bandung: 

Armiko, 1988), h. 46.  
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pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah).  

Ayat 2: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 114  

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

Ayat 2: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, 

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau 

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,  

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 
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(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 118 

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, 

atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda 

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah).  

Ayat 2: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 

5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 119 

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum 

menawarkan untuk di jual, menjual,  membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

Ayat 2: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, 

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 
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sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau 

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,  

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga).  

Pasal 121 

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan II untuk 

digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

Ayat 2: Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain 

atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan 

orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, 

pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5  

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).   

Pasal 144 

Ayat 1: Setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan 

pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud 

dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 

115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 

120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 

125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan 
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pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 

(sepertiga)  

Ayat 2: Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana 

dimaksud pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku 

tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) 

tahun.  

       Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas juga diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti kejahatan 

terhadap ketertiban umum (pasal 15-18), dan lainya. Sementara 

hukuman akibat tindak pidana tersebut dapat dibagi dalam 

beberapa kategori antara lain : hukuman, denda, penjara, 

hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup.
90

 Hukum 

pidana pada dasarnya bukan semata hanya untuk pembalasan 

kejahatan yang dilakukan akan tetapi yang lebih penting adalah 

menentramkan kembali suatu  masyarakat.
91

 Pemidanaan tersebut 

juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang dalam 

masyarakat terutama masalah harta benda maupun badan hukum 

yang terdapat dalam masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan 

atau kebebasan.
92

 

E. Ketentuan Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba  

       Ketentuan pidana mati bagi bandar narkoba, bentuk tindak 

pidana yang dilakukan serta sanksinya bagi pelaku bandar 

narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut: 

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika bukan tanaman (contoh: sabu, ekstacy). 

                                                             
90 R. Soesilo, Op.Cit. h. 34. 
21Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 

h. 14. 
22 Joko Prakoso, Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat 

Mengenai Hukuman Mati di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 

13.  
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      Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan 

narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun 

dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta 

rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah 

       Pasal 117 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 

menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling 

singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar 

rupiah. 

       Pasal 122 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan 

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun 

dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 

juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah 

2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram 

 

      Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I 

bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling 

singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3 

      Pasal 117 ayat (2) :  Dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II 

yang beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3 

      Pasal 122 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III 

beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 
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3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling 

banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3 

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau 

menyalurkan Narkotika 

      Pasal 113 ayat (1) :Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan narkotika golongan I  dipidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar 

rupiah. 

       (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mngekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 

sebagaimana dimaksud ayat I (satu) dalam bentuk tanaman 

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) 

      Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau 

menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling 

singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling 

sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah. 

       (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mngekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 11 

sebagaimana dimaksud ayat I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) 

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga 
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      Pasal 123 ayat (1):Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan 

narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun 

dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta 

rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah 

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 

      Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau 

menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara 

seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan 

paling banyak Rp 10 miliar rupiah. 

       (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, 

atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

      Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan narkotika golongan II,pelaku dipidana penjara 

paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana 

denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 

miliar rupiah. 
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       (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

      Pasal 124 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan 

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika 

golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan 

paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 

juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah. 

5. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito 

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 

kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan 

tanaman beratnya lebih dari 5 gram 

       Pasal 115 ayat(2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, 

mengangkut, atau menransito narkotika golongan I sebagaimana 

dimaksud dalam ayat(1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih 

dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara 

paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3 

      Pasal 120 ayat (2) : dalam hal perbuatan membawa, 

mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II 

sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku 

dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun 

dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3 
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      Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, 

mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagimana 

pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara 

paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan denda paling 

banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3.  

6. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk 

orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat 

permanen 

 

       Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain 

atau memberikan NarkotikaGolongan I untuk digunakan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

       (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 

pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 

mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 

       Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu 

upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap 

penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. 

Dengan menerapkan hukuman mati kepada para pengedar bandar 

narkoba yang terdapat dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 

tentang narkotika. Dengan demikian, di harapkan dengan di 

rumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi 

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, 
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serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang 

menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. 
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BAB IV 

PIDANA MATI BAGI TINDAK PIDANA BANDAR NARKOBA 

DI INDONESIA 

 

A. Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba 

menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 

       Pelaksanaan pidana mati bagi bandar narkoba dalam hukum 

pidana Islam,  pemberian hukuman pidana Islam di muat dalam 

lima bentuk pokok hukuman yaitu: pidana pengawasan, pidana 

ganti rugi, pidana penjara, pidana badan, dan pidana mati. Pidana 

mati yang di maksud adalah pidana maksimal.
93

 Hukuman mati 

tidak semata-mata di terapkan akan tetapi harus memenuhi unsur-

unsur umum dan unsur-unsur khusus jarimah.  

Unsur Umum yaitu : 

a. Unsur Formil yaitu adanya Nash yaitu ketentuan yang 

melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman 

b. Unsur Materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk 

jarimah, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak 

berbuat (negatif)  

c. Unsur Moril yaitu pelaku adalah orang yang Mukalaf, 

yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

tindak pidana yang di lakukannya.
94

 

       Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa 

pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada 

jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Misalnya 

pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan 

benda, perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, 

                                                             
93 Markus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia  (Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 293.  
94 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 27-28.  

63 



 
 

 

64 

barang milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada 

pada penguasaan pihak pencuri.
95

 

       Adapun eksekusi dalam hukum pidana Islam hukuman mati 

dengan ta’zir, tidak ada keterangan yang pasti tentang alat yang 

di gunakan untuk eksekusi. Lajimnya boleh dengan pedang, dan 

boleh juga dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun 

kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena 

pedang lebih mudah di gunakan dan tidak menganiaya terhukum, 

karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.
96

 

       Dalam hukum positif bahwa bandar narkoba di hukum mati 

karena telah mengedarkan obat-obatan yang terlarang yang dapat 

merusak generasi bangsa, yang bahayanya bisa menyebabkan 

kematian dan pengerusakan terhadap mental generasi penerus 

bangsa. Hukuman mati  dalam hukum positif di berikan bagi 

kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang 

mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. 

Untuk menghentikan kejahatan narkoba maka di perlukan suatu 

hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. 

       Dalam pasal 10 KUHP disebutkan bentuk hukuman pidana 

pokok yaitu, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda, pidana tutupan.
97

 Menurut Roeslan Saleh yang 

dikutip oleh Pujiyono mengatakan bahwa KUHP Indonesia 

membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas 

beberapa kejahtan berat-berat saja.
98

 Yang di maksudkan dengan 

kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :  

1. Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara dan 

wakil presiden ; 

2. Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak negara asing untuk 

menyerang Indonesia; 

                                                             
95 Ahmad Hanafi, Op.Cit, h. 36  
96 Markus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 199. 
97 Andi Hanzah, Op.Cit, h. 6. 
98 Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar 

Maju, 2007), h. 2.  
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3. Pasal 124 ayat (3) tentang memberi pertolongan musuh 

waktu Indonesia dalam keadaan perang; 

4. Pasal 140 ayat (3) tentang membunuh kepala negara 

sahabat; 

5. Pasal 340 tentang pembunuhan dengan direncanakan 

terlebih dahulu; 

6. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan 

oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam 

atau denagan jalan membongkar dan sebagainya yang 

menyebabkan ada orang yang terluka atau mati; 

7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir, di pantai 

dan sungai yang mengakibatkan kematian.
99

 

       Beberapa peraturan diluar KUHP juga mengancamkan 

pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara 

lain: 

1. Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, pasal 1 ayat 

(2) yang memberatkan ancaman pidana delik ekonomi 

jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam 

masyarakat; 

2. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

psikotropika, pasal 59 ayat (2); 

3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, 

pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), pasal 116 ayat (2), 

pasal 133 ayat (1); 

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto undang-

undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi pasal 2 ayat (2) jika dilakukan dalam 

keadaan tertentu; 

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 36 junto pasal 8 

huruf a, b, c, d, atau e; pasal 37 junto pasal 9 huruf a, b, c, 

d, atau e 

6. Undang-undang Nomor 1 (Prp) Tahun 2002 tentang 

pemberantsan tindak pidana terorisme, pasal 6, 9, 10, 14, 

15 dan 16. 

                                                             
99 Andi Hanzah, KUHP & KUHAP (Jakarta: Renika Cipta, 2011), , 

cet ke 17,  h. 44. 
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7.  Menurut Sahetapy dalam bukunya yang dikutip oleh 

Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana 

mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; 

alasan berdasarkan ketertiban umum; dan alasan 

berdasarkan hukum pidana dan kriminologi. 

Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan 

tiga permasalahan pokok di dalamnya, yaitu : 

a. Masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 

b. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam pidana mati,  

c. Cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.
100

 

       KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan 

hukum pidana sebenarnya telah memberikan suatu cara 

pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 KUHP yang 

menyatakan “pidana mati di jalankan oleh algojo pada tempat 

gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang 

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan 

tempat terpidana berdiri”.
101

 KUHP memberikan tata cara 

pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantungan sampai 

mati. Jenis hukum gantung ini dengan kondisi Eropa pada abad 

16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan 

tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi 

para calon pelaku yang akan melanggar hukum. 

       Meskipun melalui asas konkordasi Indonesia memberlakukan 

hukum kolonial, ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima 

secara keseluruhan menjadi produk hukum yang berlaku secara 

nasional. Terbukti inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu 

yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati 

yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut pasal II 

KUHP. Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati 

tidak lagi dengan hukuman gantungan tetapi di tembak sampai 

mati. Pertimbangan di pilihnya tata cara ditembak sampai mati ini 

antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif.  

                                                             
100 Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana (Bandung: Mandar 

Maju, 2007), h. 2. 
101 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 

cet ke 17, h. 6. 
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       Dengan berdasarkan pada berlakunya asas hukum lex 

posteriori derogate legi lex priori, bahwa ketentuan perundang-

undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-

undangan yang lama. Maka melalui UU No. 2/Pnps/1964, 

pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantungan 

seperti pada Pasal 11 KUHP tetapi di tembak sampai mati sesuai 

dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964. 

B. Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Perspektif Hukum 

Pidana Islam dan Hukum positif 

 

Hukuman Mati Bagi  Bandar Narkoba Menurut Hukum Islam  

       Peredaran narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat 

psikotropika lainya semakin meluas saat ini. Orang yang 

menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim 

(pelaku kriminal) hukumnya lebih berat. Karena narkoba senjata 

pemusnah bagi manusia maka orang yang menjual narkoba, 

melariskanya serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah 

SAW.
102

  

       Narkoba pada prinsipnya adalah zat yang apabila dikonsumsi 

maka akan dapat memberi pengaruh positif kecil dan negatif 

besar pada jasmani dan rohani bagi pemakainya. Secara umum 

pengaruh negatif berat narkoba adalah memabukan (efek adiktif). 

Pada zaman permulaan Rasulullah SAW, bahan yang 

memabukan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyah pada 

masa itu adalah khamr. 

       Dalam menetapkan hukum Islam terdapat sumber hukum 

selain Al Qur’an, As Sunnah, dan Ijma yang di sepakati oleh para 

ulama yaitu qiyas. Qiyas adalah menyusul peristiwa yang 

terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat 

                                                             
102 Zems Al-Anshory, ‘‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Narkotika Untuk Kesehatan (pengobatan)” (On-line), tersedia di: 

http://almanhaj.or.id/content/2979/slash/0/jual-beli-yang-dilarang-dalam-

Islam/html, Diakses Rabu ( 20 April 2016). 
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nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum 

ini.
103

  

Larangan meminum khamer sebagaimana firman Allah SWT : 

                        

                 

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”.(QS Al-Maidah 90) 

 

       Tindak pidana Bandar narkoba tergolong orang yang 

membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi 

mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu 

dari hukuman sesuai kebijakan pemeritah. Sebagaimana firman 

Allah SWT : 

                       

                      

                     

         

 

 

                                                             
103 Abdullah Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Jakarta: Terj 

Alimudin, Rieneka Citpa,  1995), h. 58.  
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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 ayat 33) 

 

       Dalil tentang ancaman pidana mati pada khamr terdapat 

dalam hadits Nabi, bahwa peminum khamr jika ia melakukannya 

berulang kali maka peminumnya harus dibunuh. Nabi bersabda : 



Artinya : Dari Mu'awiyah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 

"Barangsiapa yang minum khamr maka deralah ia, jika ia 

mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia”. (HR. Tirmidzi 

)
104

 

 

       Dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bagian 

berdasarkan kriteria berat ringannya hukuman, yaitu hudud, 

qishash diyat, dan ta’zir. 

a. Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum 

yang jenis dan ancaman hukumannya di tentukan oleh 

nash, yaitu hukuman had (hak Allah). 

b. Jarimah Qishash Diyat yakni perbuatan yang diancam 

dengan hukuman qishash (pembalasan yang setimpal) dan 

diyat (ganti rugi). Pemberian hukumannya menjadi hak 

perorangan (si korban dan walinya). 

c. Jarimah Ta’zir yaitu pemberian hukuman yang tidak 

termasuk dalam had dan qishash diyat, akan tetapi 

                                                             
104 Pdf File, “Kumpulan Hadits Tirmidzi” (On-line), tersedia di: http// 

salampathokan . blogspot . com / 2013 /09 /hukuman-peminum-khamr-dalam-

Islam.html, Diakses Kamis (28 April 2016). 
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hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim 

(penguasa).
105

 

       Hakim disini adalah penguasa, ini tentu ada kaitanya dengan 

pemerintah yang menganjurkan untuk mentaati hakim atau 

penguasa.   

       Dalam hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah bagi tindak 

pidana bandar narkoba adalah ta’zir. Disebut ta’zir yaitu 

hukuman yang tidak ditetapkan oleh syari’at dan atau diatur 

secara umum dalam syari’at akan tetapi tidak memenuhi syarat 

(unsur subhat), sehingga tidak termasuk dalam  jarimah hudud 

dan qishash diyat. Melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh 

bandar pengedar narkoba, maka hukuman yang dipilih oleh para 

ulama adalah hukuman mati.
106

 Pengaruh berat narkoba apabila 

di bandingkan dengan pengaruh khamer, pengaruh yang di 

timbulkan oleh narkoba lebih besar. Karena narkoba dapat 

merusak agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Bahkan 

merusak generasi muda sekarang hingga generasi yang akan 

datang, karena kejahatan narkoba itu termasuk kejahatan yang lur 

biasa, maka sangat wajar apabila bandar pengedar narkoba oleh 

hakim di jatuhi hukuman pidana mati. Untuk memutus rantai 

peredaran narkoba agar dapat mengurangi kerusakan generasi 

bangsa dan negara, dan dapat memberikan kemaslahatan bagi 

umat manusia.  

  

       Adapun pelaksanaan hukuman ta’zir terhadap tindak pidana 

bandar narkotika menurut Markus Munajat dalam bukunya, 

“hukum pidana Islam di Indonesia” adalah mutlak menjadi hak 

dan wewenang kepala negara (Imam). Bila dilaksanakan orang 

lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia 

                                                             
105 Markus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: 

Teras,  2009), h. 13.  
106

 Raehanul Bahraen, “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba” (On-

line), tersedia di: 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=310

1&PageNo=1 

&BookID=2, Diakses Selasa (10 Mei 2016). 
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dapat dikenai sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu 

diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan rakyat. 

Oleh karena penguasa Negara wakil rakyat, maka hanya dia yang 

berwenang melaksanakan hukuman ta’zir ini.
107

  

       Hukuman mati dalam pidana yang menggunakan ta’zir 

ulama mempunyai beberapa pendapat. Ulama Hanafiyah 

membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati 

sebagai ta’zir dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan 

hukuman mati apabila jarimah tersebut di lakukan berulang-

ulang. Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir 

untuk jarimah-jarimah ta’zir tertentu, yaitu melakukan kerusakan 

dimuka bumi. Sebagian ulama Syafi’iyah membolehkan 

hukuman mati dengan ta’zir dalam kasus menyimpang dari ajaran 

al-qur’an dan hadits.
108

 

       Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah membolehkan 

hukuman mati terhadap khamr sebagi dan menyebutnya 

pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama mazhab 

Hanabillah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta 

beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat 

tersebut juga didukung oleh beberapa ulama Malikiyah.
109

 

       Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman tindak 

pidana bandar narkoba adalah dari ulama Malikiyah, Ibn Farhun 

berkata, “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang 

mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan 

hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. Alisy salah seorang 

ulama Malikiyah berkata, “hukuman itu hanya berlaku pada 

orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukan. Namun 

jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang 

mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namum narkoba itu 

sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukan.
110
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An Nawazil Fil Asyribah (Bairut: Dar Kunuz Isybiliya, Cetakan Pertama, 1432 
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       Ulama Syafi’iyah Ar Romli, “selain dari minuman yang 

memabukan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat 

bius (al banj), opium, dan beberapa jenis za’faron dan jawroh, 

juga ganja (hasyisy), maka tidak ada hukuman had (yang 

memiliki ketentuan dalam syari’at) walau benda tersebut 

dicairkan. Karena benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada 

minuman keras)”.
111

 

       Sedangkan ulama Hambali yang berbeda dengan jumhur 

dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, 

tidak boleh dikonsumsi walau sedikit, dan pecandunya dikenai 

hukuman seperti ketentuan pada peminum miras. Melihat akibat 

narkoba unsur-unsur yang disebutkan oleh para ulama termasuk 

dalam kategori jenis kejahatan (pidana) yang dapat dikenai 

hukuman ta’zir.   

       Dalam fiqh kotemporer, Yusuf Al Qardawi memberikan 

fatwa bahwa pemerintah (negara) harus memerangi narkotika dan 

menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang 

mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa 

hakikatnya bandar pengedar narkotika telah membunuh bangsa-

bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapat 

hukuman qishash. Alasan yang menunjukan keharamannya 

menurut Yusuf Al Qardawi adalah sebagai berikut : 

1) Ia termasuk kategori khamr menurut batasan yang 

dikemukakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a. 

“khamr ialah segala sesuatu yang menutup akal.” Yakni 

yang mengacaukan, menutup, mengeluarkan akal dari 

tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan 

mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan 

mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan 

sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktetuan, 

yang jauh di pandang dekat dan yang dekat di pandang 

jauh. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalulintas 

dari pengaruh benda-benda memabukan itu. 

2) Barang-barang tesebut, seandainya tidak termasuk dalam 

kategori khamr atau “memabukan,” maka ia tetap haram 

dari segi “melemahkan” (mufattir). Al-mufattir ialah 
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sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. 

Larangan ini adalah untuk mengharamkan, karena itulah 

hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga 

disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukan 

yang sudah disepakati haramnya dengan mufattir. 

3) Bahwa benda-benda tesebut seandainya tidak termasuk 

dalam kategori memabukan dan melemahkan, maka ia 

termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan 

membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara’ 

bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang 

buruk dan membahayakan. 

4) Dalil lainnya mengenai persoalan itu ialah bahwa seluruh 

pemerintahan (negara) memerangi narkotik dan 

menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang 

mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga 

pemerintah suatu negara yang memperbolehkan khamr 

dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan 

hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. 

Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati 

kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang 

tepat dan benar, karena pada hakikatnya para bandar 

pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk 

kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak 

mendapatkan hukuman qishash dibandingkan orang yang 

membunuh seseorang atau dua orang manusia.
112

 

       Berdasarkan uraian di atas, tentang pidana narkotika oleh 

Yusuf Al Qardawi, maka mengenai hukuman yang tepat adalah 

hukuman mati. Yusuf Al Qardawi menetapkan hukuman mati 

bagi pidana narkoba dengan alasan bahwa orang tersebut 

menghalalkan narkotika, melakukan berulang-ulang, karena 

narkotika dapat membunuh bangsa-bangsa.
113

 

       Para ulama ahli sunnah  berpendapat bahwa pengedar Bandar 

narkoba itu berhak mendapatkan hukuman mati. Dengan 

pertimbangan bahwa orang tersebut termasuk orang yang 
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merusak di muka bumi. Sehingga bahaya yang mengancam 

agama dari orang tersebut lebih gawat di bandingkan bahaya 

racun bagi badan. 

       Dalam konteks fiqh Indonesia, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) memberikan perhatian besar terhadap beberapa vonis 

Peninjaun Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terhadap 

terpidana perkara narkoba yang mengubah hukuman mati 

menjadi vonis hukuman penjara watu tertentu, baik menjadi 

hukuman seumur hidup atau hukuman penjara 15 tahun atau 12 

tahun. Perhatian besar tersebut merupakan salah satu kewajiban, 

tugas dan tanggung jawab MUI untuk melindungi umat Islam dan 

bangsa dari kejahatan luar biasa narkoba. MUI berpendapat 

bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar 

bagi bangsa dan negara kita selain terorisme dan korupsi. 

Ketiganya merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi 

secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa 

juga. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya 

dengan tindakan hukum yang normal. 

       Majelis Ulama Indnesia sebagai lembaga yang memberikan 

fatwa hukum Islam telah mengeluarkan fatwa mengenai di 

bolehkannya negara menjatuhkan pidana mati melalui fatwa 

Nomor 10/MUNASVII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati 

dalam tindak pidana tertentu. Di dalam fatwa yang dikeluarkan 

pada 29 juli 2005 tersebut, MUI secara tegas menyatakan: Islam 

mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya 

dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishash dan ta’zir. Negara 

boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan 

pidana tertentu.
114

 

       MUI menyayangkan apabila terhadap terpidana perkara 

narkoba diberikan grasi, karena merusak komitnen dan 

perjuangan bangsa kita dalam membrantas kejahatan narkoba. 

MUI menghawatirkan jika hukuman mati tersebut tidak 

diterapkan akan mendorong peningkatan peredaran narkoba di 

tanah air yang akan menambah jumlah korban dan kerusakan 

bangsa yang makin parah. 

 

                                                             
114 Maruf Amin, Op.Cit. h. 57. 



 
 

 

75 

Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Menurut Hukum Positif 

       Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran 

gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan 

meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi 

internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya 

pemberantasan peredaran gelap narkoba. 

       Selanjutnya diadakan konvensi pemberantasan peredaran 

Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 (Convention 

Againts Illicit Traffic in Narcotik Drugs and Psychotropic 

Substances 1988). Konvensi ini membuka kesempatan bagi 

negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk 

melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan 

dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, baik secara bilateral 

maupun multilateral.
115

 

       Di Indonesia sendiri sebagai bentuk himbauan  dan 

pemberantasan narkoba, hukum sebagai alat untuk memberantas 

narkoba dan memulihkan keadaan yang aman maka menciptakan 

peraturan berupa undang-undang narkotika. Dalam undang-

undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur 

tentang ketentuan pidana di bidang psikotropika sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan. 

       Kejahatan dimaksud adalah pidana dalam tindak pidana 

narkotika. Menurut pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 

tentang narkotika, Undang-undang narkotika merupakan suatu 

upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap 

penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotrpika.
116

 

Penanggulangan tersebut dengan cara pencegahan dan 

penindakan terhadap kejahatan narkoba. Penindakan yang tegas 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah hukuman 

mati.  

       Pidana mati terhadap  bandar narkoba adalah suatu upaya 

yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat 
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diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka 

hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam 

penjara-penjara yang demikian besarnya. Akan tetapi, jika 

ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa 

hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada 

para penyalahguna narkoba tersebut, terutama tehadap jaringan 

dan para bandar pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan 

tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya 

dapat menghamcurkan kebanyakan generasi muda dari sebuah 

bangsa. 

       Berdasarkan alasan undang-undang, pidana mati akan 

dipertahankan oleh Indonesia karena berbagai produk undang-

undang telah menetapkan secara eksplisit ancman maksiamal 

pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang Narkotika atau Psikotropika dan Undang-Undang 

Terorisme. 

       Tindak pidana narkotika dalam Undang-undang No. 35 

Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 

2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana 

(delict) penyalahgunan narkoba menjadi dua, yaitu :  

Pelaku tindak pidana yang bersetatus sebagi pengguna 

(pasal 116, 121, dan 127),bukan pengguna narkotika (pasal 112, 

113, 114. 119 dan 129).  

       Untuk status pengguna narkoba dapat dibagi 2 (dua), yaitu : 

pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121), 

penguna narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 127). 

         Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya 

adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang 

tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan 

menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus 

menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial, dan pengobatan 

serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa 

menjalani pidana. Sedangkan pelaku tindak pidana bandar 

narkoba yang bersetatus sebagai bukan pengguna di klasifikasi 

lagi menjadi 4 (empat), yaitu : 

Pemilik (pasal 111 dan 112), yang dimaksud sebgai 

pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, 
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mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau 

menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. 

Pengolah (pasal 113), yang dimaksud sebagai 

pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah 

mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan 

narkotika dengan tanpa hak dan hukum secara individual 

atau melakukan secara terorganisasi. 

Pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119), yang 

dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) 

adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, 

atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan 

melawan hukum secara individual atau teroganisasi. 

Pengedar (pasal 129). Pengedar adalah orang yang 

mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, 

menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli.
117

 

       Secara rinci ancaman pidana mati pada tindak pidana bandar 

narkoba tercantum dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 

tentang narkotika sebagai berikut; 

Pasal 113 menyatakan : 

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mngekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara  

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama I5 (lima 

belas) tahun dan pidana denda palig sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mngekspor, 

atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana 

dimaksud ayat I (satu) dalam bentuk tanaman beratnya 

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan  paling lama 20 (dua puluh) 
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tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

Pasal 114 menyatakan : 

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyarahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi I (satua) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 

tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud ayat (I) ditamabah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 116 menyatakan :  

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan 

orang lain, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 

pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mengakibatkan 
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orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).
118

 

      Ancaman  pidna mati yang ada dalam Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk 

hukuman yang diterapkan hukum positif di Indonesia sebagai 

upaya pemberantasan narkoba dan psikotropika.  

       Undang-undang tersebut relevan untuk diterapkan, karena 

kejahatan narkoba termasuk kedalam kejahatan extra ordinary 

crime. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-undang 

Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara 

dari perdagangan narkoba seacara melawan hukum dan penjara 

tidak efektif, dapat menjerakan para pelaku, bahkan ada terpidana 

narkoba yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. 

Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran 

gelap narkoba adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada 

pelaku tindak pidana bandar narkotika.
119

 

       Perumusan sanksi pidana mati dalam Undang-undang 

narkotika mengatur sistem fixed indefiniti sentence system atau 

sistem maksimum. Lazimnya, sitem ini disebut sebagai sistem 

atau pendekatan absolut atau tradisiomal, dimana diartikan untuk 

setiap tindak pidana di tetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-

sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman maksimum (dapat juga 

ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. 

       Dianutnya sistem fixed indefiniti sentence system atau sitem 

maksimum mempunyai segi positif dan negatif, segi positifnya 

adalah sebagai berikut :  

                                                             
118 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 
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57.  
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Dapat menunjukan tingkat kerseriusan tindak pidana dan 

akibatnya terhadap suatu negara. 

Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada pemidanaan 

       Kedua aspek positif dari sitem maksimum mengandung 

aspek perlindungan  masyarakat. Aspek perlindungan masyarakat  

terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum 

pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat 

yang terkandung dalam perumusan pidana narkotika dalam 

undang-undang narkotika. 

       Di dalam Undang-undang narkotika secara tegas mengatur 

secara jelas pidana mati terhadap tindak pidana pengedar bandar 

narkoba dan melaksanakan aparatur hukum sesuai dengan fungsi 

dan tujuannya. Selain itu kejahatan narkoba sangat merugikan 

dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan 

manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional 

Indonesia. 

       Meskipun demikian pelaksanaan pidana mati harus melalui 

prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau 

hukum acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat 

dirumuskan sebagai hukum menetapkan cara negara 

mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, khususnya 

pidana mati terhadap tindak pidana narkoba. Dalam menjalankan 

eksekusi mati di Indonesia secara keseluruhan termasuk pidana 

narkoba dijelaskan dalam hukum formil yang terdapat dalam UU 

No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara di 

tembak sampai mati.  

       Walaupun demikian, masih terdapat pro dan kontra tentang 

masalah pidana mati itu sendiri, yaitu masih ada kalangan yang 

mengatakan pidana mati itu melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi 

alasan ini masih tidak dapat di terima karena tindak pidana itu 

sendiri melanggar hak asasi manusia karena telah melanggar hak-

hak sosial masyarakat luas. Kejahatan tindak pidana narkoba 

pada tingkat luar biasa dapat memberikan dampak yang luar biasa 

dan sedemikian luasnya bagi kestabilan ekonomi Indonesia, 

negara pun merugi puluhan triliun rupiah per tahun akibat 
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pengunaan narkoba yang menurunkan produktivitas maysrakat.  

Tindak pidana narkoba juga dapat merusak tatanan moral 

masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat, terutama kalangan kurang mampu dan lemah. 

       Alasan pidana mati melanggar HAM juga belum dapat 

diterima karena secara tegas Pasal 1 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menentukan bahwa: “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud 

dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan lindungi negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia”.  

       Jadi, Undang-undang HAM mengakui hubungan antara 

Tuhan dan HAM, yang secara tegas alasan yang mengatakan 

bahwa pidana mati harus dihapuskan, karena hanya Tuhan yang 

mempunyai hak mencabut nyawa manusia memang sulit untuk 

diterima karena apabila Tuhan sendiri telah memberikan 

kewenangan kepada manusia untuk melaksanakan pidana mati 

bagi kejahatan-kejahatan tertentu maka hal tersebut harus 

dilaksanakan.
120

 

       Pendapat atau pandangan sebagian orang (ahli) di Indonesia 

yang menganggap pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi 

Manusia, secara yuridis telah mendapat jawaban dengan adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU/-V/2007 tanggal 

30 Oktober 2007 tentang pengujian Undang-undang Narkotika 

(Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007). Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi menyatakan pidana mati dalam Undang-

undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang 

merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.  

                                                             
120 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum  (Jakarta: Kencana, 2008), 

h. 88-89.  
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       Pasal 28I UUD 1945 harus dihubungkan juga dengan Pasal 

28J karena Pasal 28J inilah yang menjadi dasar utama 

pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi 

kriteria yang ada dalam pasal 28J yang merupakan kekecualian 

dan “lex spesialis”, yang menentukan: 

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 

Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian dari sudut pandang 

hukum pidana Islam terhadap hukuman mati bagi pelaku bandar 

narkoba di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Pelaksanaan  hukuman pidana mati bagi bandar narkoba 

di Indonesia di dalam menjalankan eksekusi secara 

keseluruhan diatur dalam Undang-Undang No 

2/Pnps/1964, pidana mati yaitu di lakukan dengan cara di 

tembak sampai mati. 

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman mati 

bagi bandar narkoba dapat di terapkan. Dasar hukum yang 

digunakan adalah al-Qur’an dan hadits yang kemudian di 

perjelas dan di pertegas oleh ijtihad para ulama fiqh. 

Tinjauan hukum positif terhadap hukuman mati bagi 

bandar narkoba dapat diterapkan dengan dasar Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

berdasarkan azas lex spesialis derogate lex generalis yang 

artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan 

yang umum, yaitu UUD 1945 dan undang-undang HAM 

sebagai ketentuan umum maka dikesampingkan karena 

tindak pidana narkoba diatur secara khusus. 

 

 

B. Saran  

Pidana mati bagi bandar narkoba hendaklah tetap 

dipertahankan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 

tentang narkotika karena dampak dari peredaran gelap 

narkoba  dapat merusak sendi kehidupan bagi masyarakat 

dan negara. 
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Hendaknya masyarakat berhati-hati terhadap peredaran 

narkoba terutama masyarakat yang awam yang mudah 

terpengaruh oleh kejahatan narkoba yang pada dasarnya 

tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melawan 

hukum. 

pemerintah hendaknya mengawasi perkembangan 

ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya kejahatan 

narkoba berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi. 

Hukum sebagai alat keamanan negara seharusnya 

berperan aktif memberikan penyuluhan dan contoh bagi 

masyarakat luas tentang narkoba, penanggulangan dan 

pemberantasan narkoba.  
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