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ABSTRAK 

 

Rehabilitasi adalah perbaikan pada normalitas atau 

pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap 

individu yang pernah menderita penyakit mental. Rehabilitasi 

dalam narkoba yaitu usaha untuk memulihkan diri, menjadikan 

pencandu narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga 

dapat meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan serta 

kepandaian dalam lingkungan hidup. Penanganan kasus 

narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan 

hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mengingat 

bahwa dalam tindak pidana ini pelaku sekaligus menjadi korban, 

maka praktek pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkotika 

bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas 

perlindungan korban salah satu dari beberapa hal yang 

mendororong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi. 

Metode yang dipakai yaitu Takhalli (pengkosongan diri terhadap 

sifat-safat tercela), Tahalli (menghiasi diri dengan sifat-sifat 

terpuji) dan Tajalli (tersingkapnya tabir) yang dipakai untuk 

mengrehabilitasi anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa 

Bandar Lampung 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pengguna 

narkotika dan pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi 

anak sebagai pengguna narkotika di Lembaga Permasyarakatan 

Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung. Tujuan penelitian dalam 

penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai 

pengguna narkotika dan pandangan hukum Islam terhadap 

rehabilitasi anak sebagai pengguna narkotika di Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung 



 
 

 
 

 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan 

cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan 

data penelitian dengan kata, analisis desktiptif, interpretatif yang 

mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang 

terdiri dari angka-angka akan diberikan interpretasi, dan analisis 

dari sisi kualitatif. Dalam hal ini menggunakan jenis interview 

bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi 

terserah dengan pedoman yang diterapkan. Interview ditujukan 

kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bandar 

Lampung. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

observasi, interview dan dokumentasi 

Kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah 

rehabilitasi pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakan 

Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung dengan cara rehabilitasi 

medis yaitu pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua minggu 

sekali, pembinaan mental dengan cara  pemahaman tentang 

agama agar narapidana paham tentang agama, pembinaan 

olahraga dengan cara menyediakan sarana olahraga oleh 

Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana mempunyai tubuh 

sehat dan kuat dan pembinaan karakter seorang narapidana agar 

mereka merasa berguna bagi orang lain. Rehabilitasi atau 

psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersian diri, 

pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan 

keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya 

tanpa adanya suatu latihan-latihan berupa tahap takhalli, tajalli, 

tahalli. Tahapan-tahapan ini juga telah diterapkan di Lembaga 

Pemasyarakan Kelas IIa Bandar Lampung, metode rehabilitasi 

yang lakukan di Lembaga Pemasyarkan Narkotika Kelas  IIa 

Bandar Lampung ada 3 (tiga) macam, yaitu metode therapeutic 

community, metode talqin dzikir dan metode terpadu. 
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Artinya 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

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

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.  

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 

dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu).  

(QS Al Maidah 90-91) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal memahami skripsi ini, secara 

singkat akan diuraikan  beberapa penjelasan mengenai beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Hal ini dimaksud agar 

tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arahan dan tujuan 

penelitian yang akan dibahas.    

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah : 

 

Artinya:  

“Peraturan Allah SWT yang berhubungan dengan 

perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan atau 

kebolehan memilih atau mengandung isyarat”.
1
 

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”. 
2
 

2. Pecandu Narkoba  

Pecandu narkoba adalah “Seorang penyalahguna narkoba 

yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih 

narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik 

                                                             
1 Abdul Wahab Khalab, Ushul Fiqh, (Kairo, Maktabah Tijariah al-

Kubro, 1423H), h. 100  
2 Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 

(Jakarta, Penamadani, 2005), h. 6.  



 
 

 
 

 

secara fisik maupun psikis”. 
3
 Narkoba merupakan singkatan 

dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. 

Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak 

hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika 

Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Selain 

narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut 

adalah “Napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. 

Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi 

kesehatan dan rehabilitasi”. 
4
  

3. Rehabilitasi  

Rehabilitasi adalah program untuk memulihkan orang 

yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik maupun 

psikologisnya. Program rehabilitasi adalah “Program yang 

mencangkup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, 

bantuan psikologis dan pencegahan penyakit”. 
5
 

Rehabilitasi narkoba adalah prosedur yang mana seorang 

pecandu obat diberikan perawatan medis atau psikologis untuk 

menjauhkan mereka dari narkoba. Pemerintah, untuk mencegah 

orang dari mengkonsumsi obat sendiri telah membuat peraturan 

bahwa “Diperlukan resep dari seorang praktisi medis saja bagi 

orang yang akan mengambil obat, dan yang mengambil secara 

ilegal atau memberikannya kepada orang lain dapat dikenakan 

hukuman. Obat hanya perlu diberikan kepada yang memerlukan. 

Dalam kebanyakan kasus ketika orang mulai mengkonsumi obat 

karena status mentalnya, mereka akan mendapatkan perawatan 

psikologis”.
6
 

4. Narkotika  

Narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah “Zat 

                                                             
3 Alifia. Apa Itu Narkotika dan Napza, (Semarang, PT Bengawan 

Ilmu, 2008), h. 9 
4 Ibid, h10 
5 Dadang Hawari, Terapi dan Rehabilitasi Pasien Naza, Edisi VII, 

(Jakarta, UI Press, 2004), h. 3 
6Ibid, h. 5 



 
 

 
 

 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan”.
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksudkan dari 

judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap 

Anak Sebagai Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum 

Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa 

Bandar Lampung” 

B. Alasan Memilih Judul 

 Sebagai alasan yang mendorong memilih judul 

“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pengguna 

Narkoba Dalam Pendangan Hukum Islam (Studi Kasus di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bandar Lampung)” adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara objektif 

a) Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang 

terjadi pada anak 

b) Agar para orang tua lebih memperhatikan anak-

anaknya dikarenakan anak adalah tanggung jawab 

orang tua 

2. Secara subyektif 

a) Mengetahui lebih dalam tentang rehabilitasi anak 

pecandu narkoba di Lembaga Permasyarakatan 

Kelas II Bandar Lampung  

b) Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji 

secara mendalam, serta disamping itu juga ada 

relevansinya dengan disiplin ilmu yang pelajari.  

                                                             
7Abdallah. Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja,  (Jakarta, Penerbit 

Rosda, 2009), h. 15 



 
 

 
 

 

C. Latar Belakang Masalah   

Kehidupan manusia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang harus dijalani oleh setiap manusia berbeda beda aturan 

kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah “Suatu 

istilah yang sering di gunakan untuk menyebut segala sesuatu 

yang bersifat mengatur kehidupan manusia”. 
8
 

Umumnya manusia dilahirkan dengan karunia 

pertimbangan, suatu rasa pengetahuan untuk 

mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang 

buruk ialah segala apa yang tercela dan yang mengancam 

persatuan dan keamanan hidup bersama, yang baik segala apa 

yang tidak mengganggu keamanan. Berdasarkan pada rasa 

pengetahuan ini yang dipelajari dari hidup bersama sebagai 

anggota golongan, maka timbul hukum adat sebagai pendapat 

golongan bersama untuk menghukum segala apa yang tercela 

dan mengancam, adat mana dalam masyarakat yang maju dilihat 

penggantiannya secara tertulis dalam buku hukum maupun 

intruksi-intruksi tertulis lainnya. 

Dapat diketahui bahwa dengan majunya masyarakat 

bertambah pula jumlah peraturan hukum, dan kadang-kadang 

tindakan yang dahulunya tidak dihukum, kini terlihat sebagai 

suatu pelanggaran. Karena kewajiban masayarakat yang meluas 

penambahan peratuaran tidak dapat dicegah, dengan harapan 

bahwa dengan  bertambahnya peraturan itu, kehidupan dan 

keamanan bertambah baik. 

Pelanggaran-pelanggaran itu melihat kejahatan-kejahatan 

yang sesungguhnya, yaitu “Kejahatan- kejahatan terhadap hak 

asasi manusia, hak hidup, hak membela diri, hak terhadap 

kejahatan  badan, pendidikan agama, dan lain-lain”. 
9
 

                                                             
8 Ilham Bisri, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, 

(Jakarta, Rosda, 1997), h. 15 
9 Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 1993). h. 364 



 
 

 
 

 

Anak bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa dan Negara. 

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan 

bangsa dan Negara. Setiap anak mperlu mendapat kesempatan 

yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Bahwa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahtraan tiap warga 

negaranya,termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 

merupakan hak asasi manusia”. Di Indonesia secara sosiologis 

perhatian terhadap anak-anak telah lama ada, terbukti dari 

berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh 

pemerintah maupun badan sosial. 

Kondisi anak yang berbeda-beda disini tidak dalam arti 

secara fisik namun lebih pada lingkungan tempat anak tumbuh. 

Sebab lingkungan juga turut membentuk karakter anak. 

Lingkungan yang baik akan memberikan gambaran yang indah, 

sedangkan lingkungan yang buruk akan memberikan gambaran 

yang buruk dalam diri anak. 

Perilaku anak apabila ditinjau dari segi hukum tentunya 

ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan 

ada pula yang tidak sesuai norma. Perilaku yang tidak sesuai 

norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap 

norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan 

terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. 

Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap 

sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan.  

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun 

dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia 

melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh 

siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia 

anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Selain itu kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan kepentingan 



 
 

 
 

 

manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak 

negatif. Semua manusia mempunyai keinginan yang sama yaitu 

keinginan untuk hidup secara layak dan mampu memberikan 

kehidupan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. 

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan 

terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat 

penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas 

dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi 

generasi penerus bangsa. 

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma 

ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah 

pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai 

keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja 

merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, 

ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan 

ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara. 

Sifat pengaruh pada narkoba sementara waktu, sebab 

setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk 

menghilanghkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang 

harus mengkonsumsi 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
10

 

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga 

terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu :
11

 

1. Pola coba-coba  

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang 

sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang 

menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidak 

                                                             
10 Ibid, h. 27 
11 Ibid, h. 40 



 
 

 
 

 

mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang  

besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi 

narkoba 

2. Pola pemakaian sosial 

Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan 

dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. 

 

3. Pola pemakaian situasional 

Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada 

saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba 

ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini 

biasanya pengguna akan berusaha untuk 

mengkonsumsi secara aktif. 

 

4. Pola habituasi (kebiasaan) 

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan 

umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses 

ketergantungan 

5. Pola ketergantungan 

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya 

toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu 

berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai 

cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. 

Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya 

sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya. 



 
 

 
 

 

Tabel 1. Jumlah Tersangka Narkoba Tahun 2011-

2015 di Indonesia Dikelompokkan Menurut Umur 

2011 2012 2013 2014 2015

1 < 16 133           113           88             117           132           

2 16-19 2.001        1.731        1.515        1.774        2.106        

3 20-24 6.441        5.430        4.993        5.377        5.478        

4 25-29 10.136      9.757        8.939        11.718      10.339      

5 >29 26.000      21.374      17.962      17.746      17.585      

Total 44.711      38.405      33.497      36.732      35.640      

NO
Kelompok Dalam 

Umur

Tahun

 

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 (data diolah) 

Tabel 2. Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba Tahun 2011-

2015 di Provinsi Lampung Dikelompokkan Menurut Umur 

2011 2012 2013 2014 2015

1 <15 1               1               4               11             -                

2 15-19 14             9               6               47             54             

3 20-24 35             19             14             53             87             

4 25-29 126           84             49             91             60             

5 30-34 128           93             169           195           120           

6 >34 72             70             3               184           190           

Total 376           276           245           581           511           

NO
Kelompok Dalam 

Umur

Tahun

 

Sumber : Badan Narkotika Nasional Tahun 2015 (data diolah) 

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 

mendefinisikan penyalah guna narkoba adalah “Seseorang yang 

menggunakan narkoba (narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif 

lain) di luar dari kepentingan kesehatan dan atau ilmu 

pengetahuan”.
12

 Dan pecandu narkoba adalah “Seorang 

penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan 

                                                             
12 Dadang Hawari. Op. Cit, h.12 



 
 

 
 

 

terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan 

adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis”.
13

  

Ketergantungan narkoba adalah “Dorongan untuk 

menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila 

pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya 

gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang 

digunakan, serta lama pemakaian”. 
14

  

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika 

berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan 

berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di 

sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang 

kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila 

atau kematian.  

Rehabilitasi narkoba adalah prosedur yang mana seorang 

pecandu obat diberikan perawatan medis atau psikologis untuk 

menjauhkan mereka dari narkoba. Pemerintah, untuk mencegah 

orang dari mengkonsumsi obat sendiri telah membuat peraturan 

bahwa diperlukan resep dari seorang praktisi medis saja bagi 

orang yang akan mengambil obat, dan yang mengambil secara 

ilegal atau memberikannya kepada orang lain dapat dikenakan 

hukuman. Obat hanya perlu diberikan kepada yang memerlukan. 

Dalam kebanyakan kasus ketika orang mulai mengkonsumi obat 

karena status mentalnya, mereka akan mendapatkan perawatan 

psikologis.
15

 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat 

setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 

menyatakan bahwa “Rehabilitasi medis adalah suatu proses 

                                                             
13 Ibid, h. 13 
14 Ibid, h. 16 
15Dadang Hawari, Op. Cit, h5 



 
 

 
 

 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan narkotika”. 

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 

menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun 

sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji dan 

dianalisis mengenai judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap 

Anak Sebagai Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum 

Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa 

Bandar Lampung)” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka 

disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak 

sebagai pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIa Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi 

anak sebagai pengguna narkotika di Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui pelasanaan rehabilitasi terhadap anak 

sebagai pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIa Bandar Lampung 

2. Ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 

rehabilitasi anak sebagai pengguna narkotika di Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung 

 



 
 

 
 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang 

diungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut 

: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis Penelitian Lapangan 

(Field Reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan 

cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.
16

  

Selain itu penelitian ini juga termasuk jenis penelitian pustaka 

(Library Research) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan 

dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan dan 

dipelajari.
17

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif 

menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya 

desktiptif, interpretatif yang mengutamakan uraian kata-kata. 

Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan 

diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.
18

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”.
19

 Data 

primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam 

hal ini yakni wawancara dengan Kepala Lembaga 

Permasyarakatan Bandar Lampung dan beberapa pasien 

                                                             
16Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research, ( 

Yogyakarta:Sumbangsih, 1975), hlm 2.  
17 Ibid  
18 Ibid, hlm 3 
19 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143 



 
 

 
 

 

rehabilitasi di Lembaga Permasyarakatan Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah “Data hasil pengumpulan orang 

lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai 

kategorisasi atau Kelasifikasi menurut keperluan 

penelitian”. 
20

 Data sekunder didapat daari buku yang 

bersifat sebagai pendukung, yakni buku yang dapat 

menunjang pembahasan dalam skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

diselidiki.
21

 Dengan demikian metode observasi bisa 

digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati 

fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut 

menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun 

observasi yang digunakan adalah observasi non partisan 

yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti tidak 

aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti. 

b. Interview 

Interviu merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini 

menggunakan jenis interviu bebas terpimpin yang 

dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah 

                                                             
20 Ibid  

21 Ibid, hlm 73 



 
 

 
 

 

dengan pedoman yang diterapkan.
22

 Interviu ditujukan 

kepada Kepala Lembaga Permasyarakatan Bandar 

Lampung dan beberapa narapidana pecandu narkoba di 

Lembaga Permasyarakatan Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui 

menghimpun data yang tertulis dan tercetak . menurut 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi 

adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip,buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan 

sebagainya”.
23

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

bukan hanya orang, akan tetapi objek dan benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek itu.
24

 Populasai dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah seluruh pasien rehabilitasi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II a Bandar Lampung 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang 

mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai 

dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. 

Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas 

dan karakteristik suatu populasi akan menyebabkan suatu 

                                                             
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Penetian, (Jakarta : Rieneka Cipta, 

2006), h.72 
23  Ibid, h. 74 
24 Sugiono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 117 



 
 

 
 

 

penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya, dan 

kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat 

mewakili populasi.
25

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan bagian yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan rehabilitasi di Lembaga 

Pemasyarakan Kelas IIa Bandar Lampung 

5. Metode Pengolahan Data 

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur 

dan mengklarifikasi. Jadi dalam hal ini yang dimaksud 

pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, 

menggolongkan, menyusun dan mengatur data yang relevan 

tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
26

 Adapun 

langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan 

data adalah :  

1. Pemerikasaan (Editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul 

melalui observasi, wawancara dan kuisioner sudah 

dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut 

dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah 

dipahami.  

 

2. Penandaan Data (Coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik 

berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata 

tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok 

Kelasifikasi data menurut jenis atau sumbernya 

dengan tujuan untuk menyajikan data secara 

sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data.  

3. Penyusunan Sistematis Data  

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, menempatkan data 

                                                             
25 Wina Sanjaya, 2014, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan 

Prosedur), (Jakarta : Kencana, 2006), h. .228 
26 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91 



 
 

 
 

 

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan 

urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokan 

data secara sistemtika, data yang diedit dan diberi 

tanda menurut Kelasifikasi dan urutan masalah.  

6. Metode Analisa Data 

Setelah data penelitian terhimpun, maka data dianalisa 

menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan dengan 

metode analisis deskriptif kualitatif . analisis deskriptif kualitatif 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh 

informasiinformasi mengenai keadaan yang ada.
27

 

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang 

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata 

sekarang yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya 

penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang 

diselidik 

                                                             
27 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),h. 26 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Narkoba Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Narkoba 

Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan 

bahan aditif lainya yang dalam Islam dapat diqiyaskan dengan 

Al Khamar
28

, Al Khamar berarti setiap minuman yang 

memabukkan.
29

 Menurut Yusuf Al-Qordawi Al Khamar adalah 

yang mengandung alkohol yang memabukkan.
30

 Sedangkan 

Muhammad Syalthout memberikan definisi Al-Khamar dalam 

pengertian syara’ dan bahasa yaitu suatu nama bagi segala yang 

memabukkan dan menutup akal dan tidak untuk benda 

tertentu.
31

 

Al Khamar merupakan zat yang sangat berbahaya bagi 

pribadi seseorang, karena disamping memabukkan ia juga akan 

merusak akal, fisik, agama dan dunianya. Pada zaman dahulu 

orang arab selalu disilaukan untuk minum khamar dan menjadi 

pecandu arak, pembuktiannya dapat dilihat dalam historis bahwa 

kurang 100 nama dibuat untuk mensifati khamar bahkan syair-

syair mereka selalu memuji khamar. 

Narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya 

dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena 

narkoba jelas menutupi akal. Had itu hanya berlaku pada orang 

yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Adapun 

untuk benda padat (seperti narkoba) yang merusak akal namun 

jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang 

                                                             
28 Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, (Mesir, Maktaba 

Al Musthafa Al-Bab Al-Halabi Wa Auladuh, 1394 H), h. 31 
29 Ibid 
30 Muhammad Yusuf Al-Qardhowi, Al-Halalu Wal Haram Fi Al 

Islam, Alih Bahasa Muhammad Hamidi, (Surabaya, Bina Ilmu, 1980), h. 90 
31 Mahmud Syalthout, Fatwa Fatwa, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), 

h. 30 



 
 

 
 

 

mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu 

sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan.
32

 

Al banj (obat bius) dan semacamnya dari benda padat 

diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu 

ketika dikonsumsi banyak. Dan beda halnya jika dikonsumsi 

sedikit seperti untuk pengobatan.  Selain dari minuman yang 

memabukkan 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  

Sesungguhnya narkoba haram, karena Narkoba 

melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh 

lainnya. Jadi keharaman Narkoba bukan karena dzatnya, namun 

karena pengaruhnya dan mudharatnya.
33

 

Narkoba dilihat dari efek yang ditimbulkan sangat identik 

dengan khamar, karena narkoba melemahkan, membius dan 

merusak akal serta anggota tubuh manusia. Ternyata efek 

negatif dari narkoba ini lebih parah dari khamar baik kesehatan, 

agama, etika, ekonomi, sosial dan lebih banyak diharamkan 

dalam pandangan Islam, bukan hanya narkoba yang termasuk 

khamar, akan tetapi minuman lainpun yang mempunyai efek 

yang sama dengan khamar. 

Masalah penggunaan narkoba, psikotropika ataupun 

khamar dalam Islam yang dijadikan sebagai obat, terdapat 

banyak keterangan dan pendapat-pendapat para ulama. Para 

ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan 

dalam keadaan darurat. Narkoba sama halnya dengan zat yang 

memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. 

Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk 

dikonsumsi walau tidak memabukkan. 

                                                             
32 Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy, 

An Nawazil Fil Asyribah, ( Bairtu : Dar Kunuz Isybiliya, 143 H),h. 205 
33 Al-Ahmady Abu An-Nur, Ihdzaru Al-Mukhaddirât, Terj. Fadhil 

Bahri, (Jakarta, Darul Falah, , 2000), h143. 



 
 

 
 

 

2. Dasar Hukum Larangan Narkoba 

Pengharaman tentang khamar  terdapat dalam Al Qur’an 

surat Al Baqarah ayat 219 :  

                        

             

Artiya :  

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya 

lebih besar dari manfaatnya.
34

 

Al Khamar menurut ijma ulama adalah haram hukumnya 

berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al 

Maidah ayat 90-91 : 

                         

                  

                              

                 

Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 

nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar 

                                                             
34 Al Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 

1998), h. 23 



 
 

 
 

 

dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 

Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). 
35

 

Adapun kandungan ayat tersebut di atas adalah : 
36

 

a. Bahwa ayat ini di sejajarkan dengan kemusyrikan 

yakni disamakan dengan berkorban untuk berhala dan 

mengundi 

b. Dengan adanya kalimat “rijsun” merupakan indikasi 

bahwa hal tersebut sangat keji dan keharaman disisi 

Allah SWT 

c. Bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk 

menjauhi khamar, artinya berada disisi yang satu dan 

orang mukmin berada disisi yang lain, sehingga tidak 

boleh baginya untuk mendekati apalagi mengambil 

dan meminumnya. 

d. Ayat ini mengaitkan menjauhkan diri dari khamar 

dengan keberuntungan yang bakal diperoleh ini 

menunjukkan bahwa mendekatkan diri dengan khamar 

akan menjerumuskan kedalam kerugian yang mutlak. 

Disamping nash Al Qur’an ditegaskan juga dalam sabda 

Rasulullah SAW :  

37

Artinya  

Dari Ibnu Umar R.A beliau berkata : Rasululluh SAW 

bersabda setiap yang memabukkan adalah khamar dan 
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setiap yang memabukkan adalah diharamkan (HR 

Muslim) 

Keharaman atau larangan terhadap khamar atau narkoba 

ini sifatnya menyeluruh, yakni membuat, mengolah, meminum, 

menyalurkan, menyebarluaskan serta menjual belikannya. Hal 

ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : 

( 38  

Artinya : 

Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang dikutuk 

karenanya, pemesanannya, produsennya, pengedarnya, 

penjualnya, pembayarnya, pengirimnya, pembawanya, 

pemakainya, penerima hasilnya,  peminum dan 

penuangnya (HR. Muslim) 

Asbabul wurud dari hadits di atas adalah pelarangan 

minum khamr secara bertahap adalah karena Allah mengetahui 

bahwa para sahabat waktu itu gemar sekali minum khamr. 

Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk khamr. 

Oleh karena itu, Allah mengetahui kalau dilarang sekaligus 

mereka akan merasakan berat sekali. Maka pelarangan 

dilakukan secara bertahap dari paling ringan sampai pelarangan 

yang bersifat qath’i dan pasti dan sudah tidak bisa dilarang lagi. 

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 

memabukkan (efek adiktif). Pada zaman permulaan Rasulullah 
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SAW, bahan yang memabukkan yang lazim dikonsumsi 

masyarakat jahiliyah pada masa itu adalah khamar. 

Terdapat sumber hukum di dalam Islam 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 nash untuk 

menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini”.
39

 

Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan orang yang 

bertanya tentang berobat dengan menggunakan arak, maka 

Rasulullah SAW menjawab :  

( 
40  

Artinya :  

Sesungguhnya arak itu bukan obat, tetapi suatu penyakit 

(HR Muslim) 

Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits lain yaitu : 

41

Artinya :  

Dari Ummu Salamah ra, dari Nabi SAW bersabda : 

sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu obat untuk 

kamu dari suatu yang telah diharamkan atas kamu semua 

(HR Al Baihaqi) 

Tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat 

dengan arak dan benda-benda lain yang diharamkan, 
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diharamkannya sesuatu mengharuskan untuk menjauhi selama 

dengan jalan apapun, maka kalau arak itu boleh dipakai untuk 

berobat, berarti ada suatu anjuran suapa mencintai dan 

menggunakan arak, ini jelas berlawanan dengan apa yang 

dimaksud dengan syara. Walau demikian, kalau sampai terjadi 

keadaan darurat, maka darurat itu dalam padangan syari’at Islam 

ada hukumannya tersendiri.
42

 

Arak atau obat yang dicampur dengan arak itu dapat 

dinyatakan sebagai obat untuk suatu penyakit yang sangat 

mengancam kehidupan manusia, dimana tidak ada obat lain 

selain arak dan setelah mendapat pengesahan dari dokter muslim 

yang mahi dalam ilmu kedokteran dan mempunyai jiwa 

cemburu (ghirah) terhadap agama, maka dalam keadaan 

demikian berdasarkan, kaedah agama yang selalu membuat 

kemudahan dan menghilangkan beban yang berat, maka berobat 

dengan arak tidaklah dilarang dengan syarat dalam batas 

seminimal mungkin.
43

 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al An’am 

ayat 145 : 

                    

Artinya : 

Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia 

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 

maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi 

Maha penyayang.
44

 

Berobat dengan khamar dan sejenisnya (narkotika atau 

psikotropika) hukumnya haram, karena adanya keumuman sifat 

nash yang melarang tentang itu. Akan tetapi Imam Nawawi 

mengatakan bahwa “Yang lebih shahih hukumnya adalah boleh, 

maksudnya mempergunakan barang (narkoba atau psikotropika) 
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dan sejenisnya untuk menghilangkan akal (membius) berbeda 

dengan halnya kalau untuk berobat semata, maka berobat 

dengan bahan tersebut tidak boleh”. 
45

 

3. Bahaya Narkoba 

Narkoba merupakan sebab utama dari berbagai penyakit 

syaraf. Ia merupakan faktor terpenting yang menyebabkan 

timbulnya penyakit gila, kesengsaraan, perbuatan criminal yang 

bukan saja mengenai diri pelakunya tetapi juga terhadap 

keturunannya. Apabila hal ini melanda terhadap suatu kaum 

maka ia akan rusak secara fisik dan mental, secara jasad dan 

akal.  

Narkoba menyebabkan bahaya dan bahaya yang dapat 

ditimbulkan adalah 
46

 

a. Menimbulkan kejahatan di dalam masyarakat 

Seseorang yang telah terkena narkoba ia akan merasa 

ketagihan (kecanduan). Untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut, dia akan melakukan apapun 

baik dengan cara meminta, mencuri, memeras, bahkan 

tidak segan-segan untuk membunuh dan sebagainya. 

b. Menyebabkan timbulnya penyakit lever hati, paru-paru 

dan syaraf 

Selain dari keburukan yang ditimbulkan dari Narkoba, 

ia juga memberikan efek samping yang sangat fatal, 

karena dapat menimbulkan penyakit paru-paru, 

melemahkan daya imunitas terhadap serangan 

penyakit lainya, dan berpengaruh terhadap seluruh 

organ tubuh, khususnya terhadap liver hati dan juga 

melemahkan seluruh syaraf. 

c. Merendahkan kehormatan dan kewibawaan manusia 
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Manusia memiliki sifat-sifat terpuji, terhormat, 

berwibawa, mulia dan bersemangat tinggi, maka 

seharusnyalah ia menjauhkan diri dari hal-hal yang 

dapat menghilangkan sifat terpuji itu. Karena apabila 

sudah terkena narkoba, maka ingatannya akan 

terganggu. Sehingga ia melakukan hal-hal yang tidak 

terpuji karena kesadarannya telah terganggu. 

d. Menyebabkan permusuhan dan perpecahan di dalam 

masyarakat 

Narkoba sangat berpengaruh terhadap prilaku 

pemakaiannya, jika seorang pecandu narkoba putus 

terhadap zat tersebut karena tidak dapat membeli, ia 

akan terasa lesu, kepala pusing, mau marah. Maka 

untuk mendapatkan zat tersebut akhirnya ia melakukan 

apapun guna memenuhi kebutuhannya. Sehingga ia 

akan menipu, mencuri dan merampas. Hal ini akan 

memperburuk hubungan keluarga 

e. Menyebabkan kemiskinan dan merugikan Negara 

Apabila suatu masyarakat dalam suatu Negara banya 

yang terkena narkoba atau zat sejenisnya, maka masa 

depan Negara akan suram, karena apabila para 

generasi muda dan pejabat Negara telah terkena 

narkoba, peredaran obat-obatan terlarang menjadi 

mudah, yang pada akhirnya perekonomian Negara 

dijadikan pasar gelap internasional. 

4. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak  

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan 

pidana yang konsekuensi hukumnya tidak dijelaskan secara 

konkret dalam nash Al Qur’an maupun hadits, berangkat dari 

konotasi yang dijelaskan terdahulu. Berkaitan dengan hal 

tersebut otomatis pelaku kejahatan narkoba dipersamakan 

maksud statusnya dengan pelaku jarimah khamar, yakni 

melakukan pelanggaran jarimah hudud. 



 
 

 
 

 

Menurut hukum pidana Islam ancaman hukuman pidana 

anak-anak melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan 

umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam 

memberikan sanksi terhadap kejahatan jarimah anak. Hukuman 

bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk 

mendidik (ta’dibiyah khalisah) bukan hukuman pidana. Karena 

anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman.  

Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk 

mendidik yang dapt dijatuhkan kepada anak kecil. Hukuman 

Islam memberikan hak kepada penguasa untuk menentukan 

hukuman sesuai pandangannya. Seorang anak tidak akan 

dikenakan hukuman had karena kejahatan yang 

dilakukannya.karena tidak ada tanggung jawab atas seorang 

anak yang berusia berapapun sampai masuk masa dewasa 

(baligh).
47

 

Menurut hukum Islam khamar bukan saja dinyatakan 

sebagai suatu yang haram untuk diminum dan dinikmati dengan 

cara apapun akan tetapi mempunyai konsekuensi hukum 

terhadap pelanggarnya. Kejahatan khamar diklasifikasikan oleh 

para fuqoha sebagai jarimah hudud yaitu jarimah yang ancaman 

hukumannya telah ditentukan oleh nash 
48

 

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan 

Narkoba Dikalangan Anak Menurut Hukum Islam 

Penyebab utama maraknya narkoba adalah penerapan 

falsafah sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) dalam 

masyarakat saat ini. Ketika kehidupan dunia sudah tidak diatur 

dengan syari’ah Allah lagi, maka hal ini mengakibatkan banyak 

yang lalai akan tujuan hidup, lupa akan hari akhir dan 

kedahsyatannya, lupa bahwa kehidupan ini adalah sawah dan 

ladang beramal untuk akhirat.  
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Akibatnya suburlah pandangan yang menganggap 

kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam 

hidup (hedonisme) dan serba-boleh (permisif). Masyarakat 

diubah menjadi pemburu kesenangan dan kepuasan. Prinsipnya 

bukan halal-haram atau pahala-dosa. Akhirnya, miras, narkoba, 

perzinaan, seks bebas, pelacuran, menjadi bagian dari kehidupan 

sebagian masyarakat. 

Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena 

diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat 

(alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (muskir). 

Sebagian menyatakan haramnya narkoba bukan karena 

diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan yaitu, 

pertama ada nash yang mengharamkan narkoba dan yang kedua 

karena menimbulkan bahaya (dharar) bagi manusia.  

Ketika akar masalahnya adalah pengabaian hukum Allah, 

baik secara keseluruhan, ataupun sebagiannya, maka solusi 

mendasar dan menyeluruh untuk masalah narkoba adalah 

dengan menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek 

kehidupan. Kalau ini tidak dilakukan, sudah terbukti persoalan 

bukan semakin baik, namun semakin memperpanjang masalah.  

Ketika syariat Islam diterapkan, maka peluang 

penyalahgunaan akan tertutup. Landasan akidah Islam 

mewajibkan negara membina ketakwaan warganya. Ketakwaan 

yang terwujud itu akan mencegah seseorang terjerumus dalam 

kejahatan narkoba. Disamping itu, alasan ekonomi untuk terlibat 

kejahatan narkoba juga tidak akan muncul. Sebab pemenuhan 

kebutuhan pokok setiap individu rakyat (papan, pangan dan 

sandang) dan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, layanan 

kesehatan dan keamanan) akan dijamin oleh negara. Setiap 

orang juga memiliki kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan 

sekundernya sesuai kemampuan masing-masing. 

Sebagai zat haram, siapa saja yang mengkonsumsi, 

mengedarkan dan memproduksinya berarti telah 

melakukan jarimah (tindakan kriminal) yang termasuk 

sanksi ta’zir. Pelakunya layak dijatuhi sanksi dimana bentuk, 

jenis dan kadar sanksi itu diserahkan kepada ijtihad khalifah 



 
 

 
 

 

atau qadhi, bisa sanksi diekspos, penjara, denda, jilid bahkan 

sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan 

bahayanya bagi masyarakat. 

Terhadap pengguna narkoba yang baru sekali, selain harus 

diobati atau direhabilitasi oleh negara secara gratis, mungkin 

cukup dijatuhi sanksi ringan. Jika berulang-ulang (pecandu) 

sanksinya bisa lebih berat. Terhadap pengedar tentu tak layak 

dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab 

selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga 

membahayakan masyarakat. 

Para orang tua hendaknya menjaga anaknya dari maraknya 

peredaran narkoba, pemakai narkoba sudah tidak mengenal 

batasan usia lagi, oleh karena itu sudah diterangkan dalam Al 

Qur’an kepada orang tua untuk menjaga keluarganya sesuai 

dengan firman Allah dalam surat At Tahrim ayat 6 :  

                       

                        

Artinya  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
49

 

Beberapa hal dalam Islam untuk para orang tua dalam 

membentengi diri dan keluarga dari narkoba yaitu :  

a. Mengajarkan aqidah yang benar, karena dengan ini 

bisa memberikan alasan yang tepat bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan 

sesuatu. Ketika alasannya ‘aqidah maka tidak akan 
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tergoyahkan oleh kemanfa’atan ataupun kemudhorotan 

yang sifatnya materi yang akan menimpanya. 

b. Memperbaiki keluarga, sehingga keluarga menjadi 

tempat yang nyaman bagi anggotanya, sehingga anak 

tidak mencari kenyamanan lain di luar rumah yang 

berpengaruh negatif.  

c. Menanamkan kebiasaan untuk memanfaatkan waktu, 

jangan biarkan keluarga terlena dengan kekosongan 

dan sia-sia 

d. Memilihkan lingkungan, diantara faktor pemicu 

ketertarikan terhadap narkoba sebagian besar berasal 

dari lingkaran pertemanan. Ingin meniru teman, ingin 

dianggap keren, mencoba apa yang dicoba temannya, 

ingin menunjukkan jati diri dihadapan teman. 

e. Menjaga ketaatan kepada Allah, karena dengan 

ketaatan kita, maka penjagaan Allah akan diberikan 

kepada kita dan keluarga.  

B. Rehabilitasi Dalam Islam  

1. Pengertian Rehabilitasi  

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada 

normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling 

memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu 

penyakit mental.
50

 Pengertian lain mengatakan bahwa 

rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan 

pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga 

dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, 

pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. 
51

 

Jiwa adalah suatu yang menyangkut batin dan watak 

manusia yang bukan bersifat badan /tenaga, bukan hanya 
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pembangunan fisik yang dibutuhkan tetapi juga psikis. 
52

 Jiwa 

bisa juga berarti mental yang berasal dari bahasa latin yaitu: 

mens, mentis yang artinya nyawa atau sukma, roh. Jiwa atau 

mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personaliti 

(kepribadian) yang berarti semua unsur jiwa termasuk fikiran, 

emosi sikap dan perasaan yang dalam. Disini mental 

berhubungan dengan fikiran, ingatan dan akal. Untuk itu 

semuanya harus dijaga dan dipelihara agar mental tetap sehat 

karena didalam mental yang sehat maka tubuh juga akan sehat 

Karena kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan 

yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi, serta mempunyai 

kesanggupan untuk menghadapi dirinya.
53

 

Agama merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia 

yang menjadi kebutuhan universal, kaidah-kaidah yang 

terkandung didalamnya mengandung nilai yang sangat tinggi 

dalam hidup manusia. Kaidah-kaidah agama merupakan norma-

norma ketuhanan yang sampai pada diri manusia melalui wahyu 

ilahi Nabi dan Rosul. Pada hakikatnya segala yang telah 

digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan 

tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan 

jalan yang baik dan benar secara vertikal maupun horisontal. 

Berdasar definisi dari masing-masing istilah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud Rehabilitasi jiwa dengan 

agama sebagai dasar terapi adalah membangun (membangkitkan 

kembali) psikis atau jiwa seseorang dengan pendekatan agama 

Islam, yang diharapkan agar seseorang memahami 

mengamalkan ajaran agama Islam, sehingga terbentuknya gerak-

gerik atau tingkah laku yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. 
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2. Metode Rehabilitasi  

Ada beberapa metode atau teknik untuk mengatasi para 

korban penyalahgunaan narkoba. Adapun teknik-teknik 

rehabilitasi/ pembinaan/ psikoterapi bagi pecandu narkoba 

adalah :
54

 

a. Penyuluhan dalam metode penyuluhan ini meliputi 

wawancara, tanya jawab, temu wicara, sarasehan, 

seminar.  

b. Bimbingan sosial yang meliputi wawancara dan 

konseling.  

c. Pendidikan meliputi seminar, pelatihan, diskusi, 

simulasi dan integrasi kesadaran kurikulum sekolah. 

Diikuti oleh pembina sehingga bisa dipraktekkan 

dalam pondok pesantren.  

d. Kegiatan pengganti yang meliputi kelompok bermain, 

kelompok belajar. 

3. Proses Rehabilitasi  

Proses rehabilitasi dan teknik yang diberikan pada pasien 

harus memiliki kesesuaian dengan kondisi pasien yang 

diantaranya adalah faktor kultur tempat individu berkembang, 

namun dalam konteks penerapannya di Indonesia yang 

mayoritas penduduknya Islam. Pada dasarnya proses dan teknik 

rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap 

pembersihan diri, pengembangan diri, dan penyempurnaan diri, 

ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah 

dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang 

perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap 

takhalli, tajall, tahalli. 
55

 

                                                             
54 BNN Pusat, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta, 

2014), h. 8 
55 Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, 

(Yogyakarta : Fajar Pustaka,  2001), h. 326 



 
 

 
 

 

a. Tahap Takhalli (Pembersihan Diri)  

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan 

sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan fikiran. Tahap 

ini meliputi : 

1) Sholat  

Terminologi sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya 

terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada 

Allah, pencipta alam semesta, Keadaan ini akan 

membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang 

menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati 

yang tentram. Disamping menyeru Tuhan, juga 

menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan 

kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam 

menuju diri kita sendiri.
56

  

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh 

fikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang 

membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia 

senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara 

bertahap kegelisahan itu akan mereda. 

Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang tersebut 

mempunyai dampak terapeutik yang penting dalam 

pengobatan penyakit jiwa. Di uraikan oleh Djamaluddin 

Ancok dalam bukunya psikologi islami mengatakan 

bahwa aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat 

dalam sholat yaitu :  

(a) Aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah yang 

menuntut aktifitas, konsentrasi otot, tekanan dan 

“pijatan” pada bagian tertentu yang merupakan proses 

relaksasi (pelemasan). Sholat merupakan aktifitas yang 

menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara 

jiwa dan raganya. Eugene Walker melaporkan bahwa 

olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika 

demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga 
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dapat dikategorikan olahraga, dapat pula 

menghilangkan kecemasan. 

(b) Sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut 

agar dapat menjalankan sholat secara khusuk, yang 

dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal 

ini akan membawa kepada ketenangan jiwa.  

(c) Aspek auto-sugesti. Bacaan dalam sholat dipanjatkan 

ke hadirat Illahi, yang berisi puji-pujian atas keagungan 

Allah dan do’a serta permohonan agar selamat dunia 

dan akhirat. Proses sholat pada dasarnya adalah terapi 

selfhypnosis (pengobatan terhadap diri sendiri)  

(d) Aspek kebersamaan. Ditinjau dari segi psikologi, 

kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapieutik. 

Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa 

perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dari 

dirinya sendiri dapat hilang. Dianjurkan sholat 

berjamaah perasaan terasing dari orang lain ataupun 

dirinya sendiri dapat hilang. 
57

 

2) Puasa  

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan 

berhenti dan menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah 

agama berarti menahan diri dari makan, minum dan 

berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam 

matahari (magrib), karena mencari ridho Illahi. Disini 

keimananlah yang mendorong untuk berpuasa, sehingga ia 

mampu menjalankan seperti apa yang di perintahkan 

Allah.  

Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam, dijadikan disiplin 

spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat 

meningkatkan kualitas rohani manusia. Dengan demikian 

maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman 

yang mungkin meningkat. 

Puasa digambarkan oleh Tuhan yang maha tinggi sebagai 

suatu keberkahan besar atas umat manusia-Nya. Sebagai 

Sang pembuat tubuh manusia. Dan puasa tidak hanya 

merupakan cara terbaik dan teraman untuk melindungi 
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kesehatan jasmani, tetapi juga membawa ganjaran spiritual 

yang sangat besar 

b. Tahap Tahalli 

Tahap tahalli yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan 

kebaikan, yang termasuk dalam tahap tahalli adalah : 

 

1) Dzikir  

Secara etimologi adalah berasal dari kata dzakara, yang 

artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, 

mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-Qur’an 

memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi 

daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya 

lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir 

bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif 

dan kreatif. 

Allah SWT berfirman dalam surat Ar Ra’ad ayat 28 :  

                         

Artinya  

Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya 

dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS 

Ar Ra’ad : 28)
58

 

Dzikir sebagai langkah pertama menempuh perjalanan 

cinta. Ketika kita mencintai seseorang maka terus 

menerus berfikir tentang dirinya, mengingatnya bahkan 

berkali-kali menyebut namanya, seperti LA 

ILAHAILLALLAH (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau 

ALLAH HU (Tuhan, hanya dia).  

Ketika dzikir sedang berlagsung, terciptalah medan 

elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatuan 

suara, gerakan (motion) dan maksud (mengingat yang 

dicintai) seluruhnya berkonsentrasi dalam hati, gerakan 

tak terbatas dalam hati dan tubuh bergabung dalam 
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harmoni dengan gerakan bumi, system matahari, galaksi 

dan kosmos secara keseluruhan. Dzikir merupakan pintu 

gerbang melewati relung-relung sebuah elemen yang 

telah dipraktekkan selama bertahun-tahun.
59

 

Memang antara mengingat, mengenang, menyadari atau 

berfikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait 

dan tak bisa dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan 

hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat 

dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan 

segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya 

senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta 

menyebut asma Allah dalam hati dan lisan. 

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu 

sendiri, tetapi juga meliputi do’a, memohon ampun dan 

bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang 

paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia 

terbang menuju Tuhannya. Dzikir dan do’a dari sudut 

ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa merupakan 

terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi 

biasa, karena keduanya mengandung unsur spiritual 

kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa 

percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya 

kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat 

proses penyembuhan. 
60

 

c. Tahan Tajalli (Penyempurnaan Diri) 

Tahap ini adalah kelahiran atau munculnya eksistensi yang 

baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, 

martabat dan status yang baru. Jika pada tahap tahalli 

memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia 

maka dalam tahap tajalli memfokuskan hubungan dengan Allah. 

Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya 

Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu 
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telah terkendali, bahkan bisa dilenyapkan sifat-sifat yang dapat 

mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya 

dari kecenderungan kepada masalah keduniawian. 
61

 

4. Sasaran Rehabilitasi  

Sasaran atau obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi 

dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang 

berkaitan pada : 

a. Membina Jiwa dan Mental 

Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak 

manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan 

hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, 

melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental 

dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka 

akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu 

dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. 
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Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa 

dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada 

faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial 

dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih 

bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-

faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan 

kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, 

kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri. 
63

 

Mental yang sehat adalah sebagai berikut : 
64

 

1) Adequate feeling of security yaitu rasa aman yang 

memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman 

dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan 

keluarganya.  

2) Adequate self evaluation yaitu kemampuan 

memulai dari diri sendiri 
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3) Adequate spontaneity and emotionality yaitu 

memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai 

dengan orang lain.  

4) Efficient contact with reality. Mempunyai kontak 

yang efisien dengan realitas.  

5) Adequate bodily diseres and ability to gratifity 

them. Keinginan-keinginan jasmani yang memadai 

dan kemampuan untuk memuaskannya.  

6) Adequate self-know ledge. Mempunyai pengetahuan 

yang wajar. g. Integrition and concistency of 

personality, kebribadian yang utuh dan konsisten  

7) Adequate life good. Memiliki tujuan hidup yang 

wajar  

8) Ability to satisy the requirements of the group, 

kemampuan memuaskan tuntunan kelompok  

9) Adequate emancipation from the group or culture, 

mempunyai emansipasi yang memadai dari 

kelompok atau budaya 

b. Membina Spiritual  

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat 

atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, 

keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, 

penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam 

diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta 

petunjuk dari Allah, Rasul, dan hambahambanya yang 

berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah 

disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu 

penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang 

untuk sembuh. 

c. Membina Moral ( Akhlaq) 

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran 

(nilainilai)masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan 

paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung 

jawab (tindakan) tersebut. 

d. Membina Fisik ( Jasmani) 

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan 

psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki 

kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi 



 
 

 
 

 

dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-

lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung 

sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa 

yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman 

bahkan lebih kotor lagi(borok yang sangat menjijikkan) 

padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya 

agar bisa sembuh dari penyakit itu. 
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5. Tujuan Rehabilitasi  

Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi jiwa adalah untuk 

membina jiwa/mental seseorang ke arah sesuai dengan ajaran 

agama. Tujuan Rehabilitasi tersebut dapat dijabarkan secara 

operasional, yaitu :  

a. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif 

memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam 

masyarakat.  

b. Responsif terhadap gagasan-gagasan 

pembinaan/rehabilitasi.  

c. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan 

pancasila dan UUD 1945 

d. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa 

Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan 

kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, 

komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat. 

e. Menimbulkan sikap mental yang didasari oleh rahman 

dan rahim Allah, pergaulan yang rukun dan serasi, 

baik antar golongan, suku, maupun antar agama. 

f.    Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, 

terampil, ,dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Rehabilitasi juga dimaksudkan bagi terwujudnya 

keseimbangan jasmani dan rohani, material spiritual, atau yang 

lebih luas sama dengan dunia dan akhirat. Pembangunan 

manusia seutuhnya merupakan realisasi dan keseimbangan 

tersebut, perangkat dasar keseimbangan diatur dalam Al-Qur’an 

Al Qoshosh ayat 77 : 
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Artinya  

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS 

Al Qashash : 77)
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Semua pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat 

membentengi orang dari kejatuhan kepada gangguan jiwa dan 

dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang 

gelisah. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin 

banyak ibadah akan semakin tentramlah jiwanya serta semakin 

mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran 

dalam hidup, sebaliknya jika semakin jauh seseorang dari agama 

maka akan susah baginya untuk mencari ketenteraman batin. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas II A Bandar Lampung 

1. Umum 

Lembaga   Pemasyarakatan    Klas II A   Narkotika    

Bandar    Lampung Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I  Nomor M.04 PR.07.03 

TH 2003 dan sejak 1 Juni 2005 telah dioperasionalkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah  Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Lampung, pengiriman narapidana pertama sebanyak 21 

orang dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik 

tindak pidana narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya 

(narkoba). 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik 

kasus narkoba 

b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi 

narapidana atau anak didik narkoba 

c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian 

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib 

Lembaga Pemasyarakatan 

e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga 

3. Sumber Daya Manusia 

Pada saat ini jumlah pegawai Lapas Narkotika Bandar 

Lampung adalah 81 orang terdiri dari tingkat pendidikan :  

a. Strata 2 :    3 orang 

b. Strata 1  :  20 orang 



 
 

 
 

 

c. Sarmud :    2 orang 

d. SLTA :  56 orang 

 

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Bandar Lampung 

a. Kepala Lembaga  :  Siswanto, Bc.IP., S.H. 

b. Ka. KPLP   : Beni Nurrahman, 

A.Md.IP., S.H. 

c. Kassubag TU  : Jarman, S.Sos 

1) Kaur Kepegawaian : Bastian 

2) Kaur Umum  : Gunarto, S.H 

d. Kasi Binadik   : Sukir, A.Md.IP., S.H., 

M.H. 

1) Kasubsi Regestrasi : Sismuslim, S.H. 

2) Kasubsi Bimaswat : Rini Legitasari, 

A.Md.IP., S.H 

e. Kasi Adm Kamtib  : Suparman, S.E., S.H. 

1) Kasubsi Keamanan : Saur Samirin, S. Sos 

2) Kasubsi Portatib  : Deni Usmansyah, S.H 

f.  Kasi Giatja   : Prayudha R, S.H., M.H 

1) Kasubsi Sarana Kerja : Hartati, A.Md 

2) Kasubsi Bimker  : Yugo Indra, A.Md. I.P 

5. Kondisi Bangunan dan Luas  

Keadaan Bangunan diatas lahan seluas : 23.250 m2, 

meliputi : 

Jenis Ruangan  Jumlah ruangan  Luas (m
2
) 

Bangunan kantor 2  

lantai 

11 :450   

Poliklinik 7 133   

Dapur 5 134   

Aula 1 435   

Masjid 1 150 

Gereja 1 100 

Blok Hunian 24 840 



 
 

 
 

 

6. Pembinaan 

a. Rehabilitasi Medis 

Setiap narapidana baru dilakukan observasi dan 

dokumentasi penyakit yang pernah dideritanya, dan secara rutin 

setiap dua minggu sekali dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh 

dokter. Pemeriksaan oleh dokter berguna untuk meninjau 

perkembangan pemulihan para narapidana dari penyakit yang 

pernah di deritanya demi menjaga kesahatan para narapidana. 

 Pembinaan Mental 

Pembinaan mental rohani dilaksanakan secara rutin setiap 

hari kerjasama dengan yayasan keagamaan, bertujuan untuk 

membangun mental dan moral para narapidana dan para 

narapidana dalam mempelajari agama mereka dengan benar, 

agar para narapidana mengerti dengan kesalahan yang telah 

mereka perbuat dan tidak ingin mengulanginya lagi.  

b. Pembinaan Theraputic Community 

Suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada 

korban penyalahgunan NAPZA, metode ini dengan cara 

membuat kelompok yang terdiri atas beberapa orang yang 

mempunyai masalah yang sama, membuat suatu karya atau 

kerajinan dengan cara bekerja sama antara satu dengan yang 

lainnya, dengan tujuan yaitu menolong diri sendiri dan sesama 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif kearah 

tingkah laku yang positif. Metode pembinaan therapeutic 

community yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Kelas IIA Tanjung Karang dengan cara mengadakan 

perkumpulan pada pagi hari, forum diskusi, bermain musik dan 

pagelaran seni. 

7. Peredaran Uang 

Mekanisme di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 

II A Bandar Lampung, menjamin tidak ada peredaran uang 

setiap narapidana yang baru datang diperiksa dan digeledah, 

apabila mereka membawa uang maka segera dititipkan di panitia 



 
 

 
 

 

BPU, demikian pula apabila mereka membawa perhiasan maka 

akan disimpan di dalam gudang dan ditulis di dalam buku 

register. 

8. Keamanan  

Beberapa hal yang menyangkut dibidang keamanan dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Personil Keamanan 

Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 

Bandar Lampung didukung kekuatan keamanan 4 regu dan 

masing-masing regu 8 personil. 

Sarana Prasarana  

a. Handy Talky  : 10 Buah  

b. Senjata  : 2 Buah (pinjaman) 

c. Peluru   : 12 Butir (pinjaman) 

d. Borgol   : 2 Buah 

e. Metal Detector  : 15 Buah 

f. Tongkat Karet  : 10 Buah 

g. Alat PHH   : 10 Buah 

Mekanisme Kunjungan  

Untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba didalam 

Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus memutus jaringan 

narkoba, maka mekanisme kunjungan sebagai berikut : 

a. Proses penggeledahan barang bawaan  dilakukan 

melalui tiga pos (Portir, Pos Tengah dan Pos Dalam) 

b. Setiap narapidana yang  dikunjungi diperiksa dengan 

menggunakan  Metal Detector 

c. Setiap pengunjung tidak diperbolehkan  membawa 

Hand Phone kedalam ruang kunjungan. 

Penggeledahan  

  Penggeledahan dilakukan terhadap barang bawaan 

narapidana dari kunjungan, bahan narapidana.Sedangkan 

penggeledahan terhadap kamar hunian dilakukan secara rutin 

oleh bagian Kamtib 



 
 

 
 

 

B. Rehabilitasi Terpidana Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung 

Metode rehabilitasi yang lakukan di Lembaga 

Pemasyarkan Narkotika Kelas II Bandar Lampung ada 3 (tiga) 

macam, yaitu metode therapeutic community, metode dzikir dan 

metode terpadu. Peserta rehabilitasi harus berjuang untuk 

memulihkan dirinya sendiri, sementara komunitas hanyalah 

merupakan fasilitas belaka. Setiap orang dalam komunitas 

adalah pasien, dan pada saat yang sama dia juga menjadi terapis 

bagi orang lain dalam komunitas. Maksudnya adalah bahwa 

pada saat ia menjadi klien, saat itu ia menerima dorongan dari 

orang lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya
68

 

Metode dzikir adalah suatu metode rehabilitasi yang 

bertujuan untuk menyadarkan, membina dan mengembalikan 

para remaja (pasien) yang telah rusak akhlak dan moralnya 

sebagai akibat dari penyalahgunaan Narkoba untuk kembali ke 

jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dengan jalan senantiasa 

ingat (berdzikir) kepadaNya, melalui pendekatan ilahiyah dan 

metode tasawuf Islam. 

Metode dzikir merupakan suatu proses awal bagi seorang 

pasien Narkoba yang akan menjalani rehabilitasi, yang 

dilaksanakan langsung oleh petugas rohani di Lembaga 

Pemasyarakan dengan menggunakan amalan-amalan melalui 

dzikir, penderita diharapkan dapat menyadari bahwa dirinya 

berhadapan dengan Allah SWT yang menguasai badan dan jiwa 

manusia 

Metode Terpadu adalah suatu metode rehabilitasi yang 

menggabungkan aspek medis dan aspek religi, dalam upaya 

memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan pecandu 

Narkoba. Pemulihan narapidana dengan metode ini dengan cara 

membentuk mental seorang narapidana dengan cara 

memberikan suatu pelajaran rohani mengajarkan narapidana 
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kepada suatu hal yang baik agar dia merasa berguna bagi orang 

lain agar mereka tidak mengulang kesalahan mereka. 
69

 

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar 

selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa 

pidananya: 

a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan 

kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa 

depannya. 

b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan 

untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi 

dalam kegiatan pembangunan nasional. 

c. Berhasil menjadi manusa yang patuh hukum yang 

tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan 

disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial. 

d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian 

terhadap bangsa dan negara.  

Pembinaan narapidana secara institusional di dalam 

sejarahnya di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya 

Reglemen Penjara StbI. 1917 Nomor 78. Pola ini mengalami 

pembaharuan sejak dikenal Sistem Pemasyarakatan, dengan 

karakteristik 10 prinsip pokok yang semuanya bermuara pada 

suatu falsafah narapidana bukan orang hukuman. 

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan 

pada :
70

 

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat 

menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat 

yang baik dan berguna.  

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam 

Negara.  

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka 

bertobat.  
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d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi Iebih 

buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para 

Narapidana dan Anak Didik harus dikenalkan dengan 

dan tidak boleh diasingkan dan masyarakat.  

f.     Narapidana dan Anak Didik sebagai orang-orang yang 

tersesat adalah manusia, dan mereka harus 

diperlakukan sebagai manusia.  

g. Narapidana dan Anak Didik hanya dijatuhi pidana 

hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang 

dialaminya. 

h. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat 

mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif 

dalam Sistem Pemasyarakatan.  

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutic dimana si 

narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa 

dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. 

Sistem Pernasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat 

perbuatan melanggar hukurn oleh warga binaan Pemasyarakatan 

adalah cerminan dan adanya keretakan hubungan hidup, 

kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan 

masyarakat disekitarnya.  

Tujuan dan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan 

hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara Warga 

binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, 

kehidupan dan penghidupan). Tegasnya Pemasyarakatan 

menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana 

dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan 

menuju kehidupan yang positif.  

 



 
 

 
 

 

BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai 

Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIa Bandar Lampung  

Pecandu Narkoba biasanya menderita baik secara fisik 

(penyakit), mental (perilaku salah), sosial (rusak komunikasi), 

maupun spiritual (kekacauan nilai-nilai hidup). Biasanya, hal-

hal serupa sudah diidap dalam kadar tertentu sebelum 

berkenalan dengan Narkoba, lalu dipicu oleh orang-orang 

sekitar atau keadaan buruk di lingkungan setempat, dan 

kemudian akan semakin parah bila ditambah oleh 

penyalahgunaan Narkoba. Karena itu, Rehabilitasi adalah bukan 

sekedar memulihkan kesehatan si pemakai, melainkan 

memulihkan serta menyehatkan korban secara utuh dan 

menyeluruh. 

Metode rehabilitasi yang lakukan di Lembaga 

Pemasyarkan Narkotika Kelas  IIa Bandar Lampung ada 3 (tiga) 

macam yang dilakukan pada hari selasa dan jum’at, yaitu 

metode therapeutic community, metode dzikir dan metode 

terpadu. 

1. Pelaksanaan metode therapeutic community ini setiap 

peserta rehabilitasi harus berjuang untuk memulihkan 

dirinya sendiri, sementara komunitas hanyalah 

merupakan fasilitas belaka. Setiap orang dalam 

komunitas adalah pasien, dan pada saat yang sama dia 

juga menjadi terapis bagi orang lain dalam komunitas. 

Maksudnya adalah bahwa pada saat ia menjadi klien 

(pasien), saat itu ia menerima dorongan dari orang lain 

untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Kemudian 

pada saat yang lain ia dapat bertindak sebagai terapis, 

karena dia dapat memberikan bantuan ataupun dukundan 

atas persoalan yang dihadapi orang lain.  

Inilah yang dikenal dengan motto: “man help man, help 

himself”, merupakan falsafah therapeutic community. 



 
 

 
 

 

Program Rehabilitasi dengan metode therapeutic 

community, secara umum terdapat tahapan-tahapan 

penyembuhan yaitu program entry, program primary 

treatment dan program re-entry. 

a. Program Entry adalah untuk menyiapkan klien atau 

pasien yang baru meninggalkan lingkungan Narkoba 

untuk masuk ke dalam program Rehabilitasi. Di 

lingkungan dunia Narkoba tidak ada hukum dan 

aturan, karenanya berbohong, menipu, mencuri, free 

sex, membunuh adalah bagian dari kehidupan 

mereka. justru itu pula, biasanya mereka tidak 

langsung dimasukkan ke dalam program yang ketat 

dan aturan yang keras, inilah yang dimaksud dengan 

program Entry. 

b. Program Primary Treatment, yaitu program yang 

dilakukan untuk merubah atau memperbaiki perilaku, 

(behavior, intellectual, emosi dan psikologis, 

vocational dan survival skill). Program ini dilakukan 

dalam struktur yang ketat (highly structure) dan 

aturan-aturan (rule & regulation) yang juga keras. 

c. Program Re-Entry adalah untuk mempersiapkan 

klien (pasien) kembali ke masyarakat. Bahwa 

sesungguhnya pasien tidak selamanya akan berada 

dalam Rehabilitasi, dalam arti suatu ketika dia akan 

kembali ke masyarakat dan kelak hdup normal 

sebagaimana orang lain. Untuk itu dia harus mampu 

dan bisa hidup beradaptasi di dalam lingkungannya. 

2. Metode Dzikir adalah suatu metode rehabilitasi yang 

bertujuan untuk menyadarkan, membina dan 

mengembalikan para remaja (pasien) yang telah rusak 

akhlak dan moralnya sebagai akibat dari penyalahgunaan 

Narkoba untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah 

SWT dengan jalan senantiasa ingat (berdzikir) kepada-

Nya, melalui pendekatan Ilahiyah dan metode tasawuf 

Islam. 



 
 

 
 

 

Adapun proses penyadaran melalui metode dzikir 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Berdizkir adalah suatu proses awal bagi seorang 

pasien Narkoba yang akan menjalani rehabilitasi, 

yang dilaksanakan langsung oleh petugas rohani di 

Lembaga Pemasyarakan dengan menggunakan 

amalan-amalan. Melalui dzikir ini penderita 

diharapkan dapat menyadari bahwa dirinya 

berhadapan dengan Allah SWT yang menguasai 

badan dan jiwa manusia. Dan pada saat demikian 

sering diikuti oleh rasa penyesalan yang dalam dari 

diri pasien sehingga dirinya menyadari perbuatan 

yang telah dilakukannya salah dan tidak 

mengulanginya lagi.  

Selain berdizkir para pasien terapi ini disunnahkan 

untuk menjalankan puasa. Puasa merupakan 

penunjang terhadap metode rehabilitasi di Inabah 

(yang artinya: kembali ke jalan Allah), karena tidak 

semua peserta melakukan kegiatan ini. Puasa 

dimaksud adalah puasa sunat seperti puasa setiap hari 

Senin dan Kamis, puasa 3 hari dalam setiap bulan, 

yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan bulan 

dan lain-lain. Sementara puasa Ramadhan sudah jelas 

kewajibannya.. 

3. Metode Terpadu adalah suatu metode rehabilitasi yang 

menggabungkan aspek medik dan aspek religi, dalam 

upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para 

mantan pecandu narkoba menjadi : 

a. sehat jasmani atau fisik  

b. sehat jiwa 

c. sehat sosial (adaptasi) 

d. sehat rohani atau keimanan   

Adapun hasil yang diharapkan setelah mereka 

menjalani program Rehabilitasi adalah, antara lain: 



 
 

 
 

 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

b. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap 

Narkoba 

c. Memiliki keterampilan 

d. Dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di rumah (keluarga), di 

sekolah atau kampus, di tempat kerja maupun di 

masyarakat. 

Adapun program (kurikulum) yang diterapkan 

bagi pecandu narkoba yang menjalani Rehabilitasi pada 

Lembaga Pemasyarakan Narkotika Kelas IIa Bandar 

Lampung  mencakup : 

a. Pendidikan agama (kognitif, afektif dan psikomotor) 

b. Psikoterapi kelompok (group psychotherapy) dan 

psikoterapi perorangan (individual psychotherapy) 

c. Pendidikan umum 

d. Pendidikan ketrampilan 

e. Pendidikan jasmani 

f. Rekreasi 

Materi-materi yang dipelajari dari tiap-tiap pokok 

bahasan di atas dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Pendidikan agama, meliputi: 

1) Tuntunan shalat. 

2) Tuntunan do’a dan dzikir. 

3) Membaca Al-Qur'an beserta tafsirnya 

yang terkait dengan Narkoba dan akhlak. 

4) Mengkaji Hadits yang terkait dengan 

Narkoba dan akhlak. 

5) Amalan peribadatan lainnya yang terkait. 

b. Terapi, meliputi: 

1) Psikoterapi kelompok kepada para santri 

oleh psikiater. 

2) Psikoterapi individual kepada masing-

masing santri oleh psikiater. 



 
 

 
 

 

3) Terapi medis oleh dokter umum (asisten 

klinik). 

4) Tes profil kepribadian oleh psikolog. 

5) Konsultasi keluarga oleh psikiater. 

c. Pendidikan umum, meliputi: 

1) Bimbingan belajar. 

2) Bimbingan tes. 

d. Pendidikan ketrampilan, meliputi: 

1) Pertanian. 

2) Peternakan. 

3) Perkebunan. 

4) Pertambangan. 

5) Industri ringan. 

6) Pertukangan. 

7) Fotografi. 

8) Kaligrafi. 

9) Membuat telor asin. 

e. Pendidikan jasmani, meliputi: 

1) Senam aerobik. 

2) Senam pernafasan. 

3) Tenis meja. 

4) Basket atau Sepak bola. 

5) Badminton.  

Pentahapan pembinaan iman dan taqwa tersebut pada garis 

besarnya dapat dilalui dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut : 

1. Tahap Pembinaan, dari tidak bisa menjadi 

biasa.Sebelum memulai proses pembelajaran, 

terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap 

kemampuan keberagamaan pecandu narkoba, 

sehingga materi yang diberikan tentunya tidak sama 

antara satu santri dengan yang lain. Untuk 

mengetahui tingkat keberagamaan dasar pecandu di 

rumah atau keluarga, dapat dilihat dari berbagai 

aspek, yang meliputi: 

 

 



 
 

 
 

 

a. Aspek Kognitif 

1) Pengetahuan tentang agama, syahadat, shalat, 

puasa, dan lain-lain. 

2) Kemampuan baca al-Qur'an. 

3) Pengetahuan tentang agama Islam. 

b. Aspek Psikomotor 

1) Pengamalan shalat. 

2) Pengamalan puasa. 

3) Pengamalan do’a dan dzikir. 

4) Pengamalan infaq dan sedekah. 

 

c. Aspek Afektif 

1) Sikap sabar. 

2) Hormat terhadap guru 

3) Sikap terhadap kawan. 

4) Toleransi dan lain-lain. 

2. Tahap Pengamalan, dari bisa menjadi terbiasa, 

meliputi: 

a. Melatih dengan intensif pengamalan kewajiban 

agama antara lain: 

1) Syahadat, wudhu, tayamum. 

2) Shalat fardhu berjama’ah. 

3) Latihan puasa. 

b. Melatih dengan intensif pengamalan hal-hal 

sunnah, antara lain: 

1) Shalat dhuha. 

2) Shalat tahajjud. 

3) Shalat qabla atau ba’da fardhu. 

4) Shalat tasbih. 

c. Melatih dengan intensif hal-hal fardhu kifayah 

dan mu’akkadah, antara lain: 

1) Shalat jenazah. 

2) Membaca al-Qur'an. 

3) Membaca al-Hadits. 

4) Do’a dan Dzikir. 

5) Fiqih thaharah, mu’amalah. 

6) Akhlaquk karimah. 



 
 

 
 

 

3. Tahapan Penghayatan dan Pemantapan, dari terbiasa 

menjadi kebiasaan atau tradisi. Pembinaan tahap ini 

adalah upaya lebih intensif, agar santri menghayati 

apa yang diberikan dalam materi iman dan taqwa. 

Pendalaman materi untuk selanjutnya penghayatan, 

dengan tujuan akhir kemantapan tekad dan i’tikad 

iman Islam, meliputi: 

a. Mengulang-ulang apa saja yang diajarkan, 

misalnya syahadat, shalat fardhu, shalat sunnah, 

dzikir dan do’a, baca al-Qur'an, akhlak, fiqih dan 

lain-lain. 

b. Pendalaman materi; syahadat (arti, maksud, 

syahadat uluhiyah, syahadat rububiyah dan 

ubudiyah), shalat, apa hakekat shalat, mengapa 

harus shalat; puasa, apa hakekat puasa, mengapa 

harus puasa dan sebagainya, baca al-Qur'an, apa 

artinya, maksudnya, tafsirnya, konteks maknanya 

dan sebagainya. 

c. Pembentukan akhlaqul karimah, meliputi: 

1) Akhlaq dengan Tuhan. 

2) akhlaq sesama makhluk. 

3) Akhlaq dalam pergaulan dengan orangtua, 

masyarakat, lingkungan (teman), dan lain-

lain. 

4) Sikap menghadapi narkoba, dengan bandar, 

dengan pil, obatnya sendiri, sikap kalau 

sedang sugesti.. 

5) Sikap hidup muslim yang mukmin sesuai 

ajaran Islam antara lain sabar, rendah hati, 

jujur, amanah, benar, cerdas, ikhlas, tahan uji, 

kuat pendirian, tidak kenal putus asa, santun, 

welas asih, tawakkal, mohon ampunan, dan 

lain-lain. 

Ketekunan menjalankan agama itu dapat dicapai, dengan 

jalan latihan yang terus menerus dan menghindarkan diri dari 

godaan-godaan yang merusak, sehingga mampu menekan resiko 



 
 

 
 

 

seminimal mungkin terlibat kembali dalam penyalahgunaan atau 

ketergantungan narkoba. 

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutic dimana si 

narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa 

dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. 

Sistem Pernasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat 

perbuatan melanggar hukurn oleh warga binaan Pemasyarakatan 

adalah cerminan dan adanya keretakan hubungan hidup, 

kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan 

masyarakat disekitarnya. Oleh sebab itu tujuan dan sistem 

pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan 

dan penghidupan antara Warga binaan pemasyarakatan dengan 

masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). 

Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan 

negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat 

melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.  

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Rehabilitasi 

Anak Sebagai Pengguna Narkotika di Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Kelas Iia Bandar Lampung 

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam hukum Islam 

dilakukan dengan cara berobat dan bertaubat. Berobat artinya 

membersihkan NAZA dari tubuh pasien dan bertaubat artinya 

memohon ampun kepada Allah SWT, berjanji untuk tidak 

mengulanginya lagi dan memohon kekuatan iman agar tidak 

tergoda untuk memakai narkotika lagi.  

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 186 :  

                           

                 

Artinya  

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 



 
 

 
 

 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah 

mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran. 
71

 

Allah SWT berfirman dalam surat Asy Syu’araa ayat 80 :  

          

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang 

menyembuhkan aku. 
72

 

Konsep rehabilitasi dalam hukum Islam terhadap pecandu 

narkotika adalah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim 

belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu 

narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat 

direhabilitasi. 

Rehabilitasi dalam hukum Islam dikenal sebagai ta’dib. 

Ta’dib secara bahasa adalah upaya menjaga kemaslahatan 

umum atau menegakkan disiplin. Ta’dib merupakan salah satu 

bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai 

maksiat. Ta’dib hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat 

yang dilakukan berulang-ulang. Dalam narkotika, ta’dib atau 

rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan 

penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang disebabkan 

kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap 

pengguna narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukan 

secara berulang-ulang atau sudah kecanduan  

Pada awalnya tasawuf merupakan suatu penafsiran lebih 

lanjut atas tindakan dan perkataan Rosulullah saw yang sarat 

dengan dimensi sepiritualitas dan ketuhanan. Tasawuf tidak bisa 

di ketahui melalui metode-metode logis atau rasional. Pada 

zaman modern ini, tasawuf semakin menarik minat umat islam 

untuk mengamalkan ajaran tasawuf.  
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Terutama ketika kemajuan zaman telah berdampak 

terhadap kekeringan jiwa manusia. Adapun beberapa cara untuk 

merealisaikan dalam bertasawuf diantaranya Takhalli 

(pengkosongan diri terhadap sifat-safat tercela), Tahalli 

(menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan Tajalli 

(tersingkapnya tabir) yang dipakai untuk mengrehabilitasi anak 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bandar Lampung 

Pada dasarnya proses teknik dan rehabilitasi atau 

psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersian diri, 

pengembangan diri dan penyempurnaan diri, keterampilan dan 

keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya 

tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada 

calon terapi dan konselor berupa tahap takhalli, tajalli, tahalli.  

1. Tahapan Takhalli (Pembersihan Diri) 

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan 

sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap 

ini meliputi sholat. Terminologi sholat mengisyaratkan bahwa di 

dalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan 

Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk 

kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan 

membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan 

perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. 

Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan 

dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculnya diri yang 

dalam menuju diri kita sendiri.  

Pada saat seorang sedang sholat maka seluruh fikirannya 

terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. 

Setalah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang 

sehingga secara bertahap kegelisahannya itu akan mereda.  

Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang tersebut 

mempunyai dampak terapi yang penting dalam pengobatan 

penyakit jiwa. Aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat 

dalam sholat yaitu aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah 

yang menuntut aktifitas, konsentrasi otot, tekanan pada syaraf. 



 
 

 
 

 

Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya 

kepada situasi seimbang antara jiwa dan raganya.  

Olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika 

demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat 

dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan, 

sholat juga memiliki aspek meditasi bagi yang mengerjakan 

sholat. Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan sholat 

secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses 

meditasi. Hal ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. 

Aspek auto sugesti, bacaan sholat dipanjatkan ke hadhirat 

Ilahi yang berisi puji-pujian atas keagungan Allah dan doa serta 

permohonan agar selamat dunia dan akhira. Proses sholat pada 

dasarnya adalah pengobatan terhadap diri sendiri. Terdapat 

aspek kebersamaan ditinjau dari segi psikologi, kebersamaan itu 

sendiri merupakan aspek terapi. Beberapa ahli psikologi 

mengemukakan bahwa perasaan terasingkan dari orang lain 

ataupun dirinya dapat hilang apabila menjalankan sholat 

berjama’ah,  

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan 

berhenti, sedangkan dalam istilah agama adalah menahan diri 

dari makan, minum dan berhubungan suami istri mulai dari 

terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari karena mencari 

ridho Ilahi. Disinilah keimanan yang mendorong untuk 

berpuasa, sehingga ia mampu menjalankan seperti apa yang 

diperintahkan Allah SWT.  

Puasa sebagai suatu intuisi dalam Islam, dijadikan sebagai 

disiplin spiritual, moral dan fisik yang tinggi, sebagai alat 

meningkatkan kualitas rohani manusia. Dengan demikian maka 

terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang 

mungkin meningkat.  

Ada 6 (enam) hikmah puasa yaitu mensyukuri nikmat 

Allah, menjauhkan jiwa untuk berlaku keji, menumbuhkan sifat 

solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak 

mampu, menjauhkan sifat jiwa dari sifat kebinatangan, dengan 



 
 

 
 

 

merasakan haus dan dahaga serta lapar akan mengigatkan siksa 

akhirat dan menyehatkan badan. 

2. Tahap Tahalli  

Tahap tahalli yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan 

kebaikan, yang termasuk dalam tahalli adalah dzikir, secara 

etimologi zikir berasal dari kata dzakara yang artinya 

mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, 

mengenal atau mengerti. Al-Qur’an memberi petunjuk bahwa 

dzikir itu bukan hanya eksperesi daya ingatan dengan 

mengucapkan dari mulut saja, akan tetapi dzikir bersifat 

impementasi dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-

Qur’an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan daya ingatan.  

Allah SWT berfirman dalam surat Ar Ra’ad ayat 28 :  

                      

Artinya  

Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya 

dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram
73

 

Antara mengingat, mengenang, menyadari atau berfikir 

dengan tingkah laku manusi itu saling terkait dan tidak bisa 

dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan hanya mengigat 

suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan 

akan kebesaran Allah SWT dengan segala sifatNya, serta 

menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan 

Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan  

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu 

sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun dan 

bersyukur, karena pada saat itu manusia merasa dekat kepada 

Tuhannya. Dzikir dan doa merupakan olah batin yang paling 

efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga 

sangat mudah dilakukan, dengan dzikir dan doa yang berarti 

berserah diri dan pasrah kepada Allah SWT, para korban 

                                                             
73 Ibid, h. 226 



 
 

 
 

 

penyalahgunaan narkotika akan memperoleh ketenangan hati 

dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan 

akan terkikis habis 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bandar Lampung 

memiliki tahapan yang sama dengan tahap tahalli, metode ini 

disebut metode dzikir yaitu suatu metode Rehabilitasi yang 

bertujuan untuk menyadarkan, membina dan mengembalikan 

para remaja (pasien) yang telah rusak akhlak dan moralnya 

sebagai akibat dari penyalahgunaan Narkoba untuk kembali ke 

jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dengan jalan senantiasa 

ingat (berdzikir) kepada-Nya, melalui pendekatan ilahiyah dan 

metode tasawuf Islam. 

3. Tahap Tajalli (Penyempurnaan Diri) 

Tahap ini adalah kelahiran munculnya eksistensi yang 

baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap gerak-gerik 

martabat dan status yang baru. Jika pada tahap tajalli 

memfocuskan hubungan kepada Allah, dalam tahap ini 

peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya tuhan yang akan 

diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah 

terkendali, bahkan bias dilenyepkan sifat-sifat yang dapat 

mendorong untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari 

kecendrungan kepada masalah keduniawian.  

Rehabilitasi atau psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu 

tahap pembersian diri, pengembangan diri dan penyempurnaan 

diri, keterampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah 

dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang 

perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap 

takhalli, tajalli, tahalli. Tahapan-tahapan ini juga telah 

diterapkan di Lembaga Pemasyarakan Kelas IIa Bandar 

Lampung, metode rehabilitasi yang lakukan di Lembaga 

Pemasyarkan Narkotika Kelas  IIa Bandar Lampung ada 3 (tiga) 

macam, yaitu metode therapeutic community, metode dzikir dan 

metode terpadu. 

Pada dasarnya metode atau tahapan ini mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu memberi terapi mental, kesadaran diri kepada 



 
 

 
 

 

para pengguna narkotika agar menyadari apa yang mereka 

lakukan adalah suatu yang salah, tidak mengulangi kesalahan 

yang sama  dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi.  

Tasawuf adalah salah satu diantara khazanah tradisi dan 

warisan keilmuan islam yang sangat berharga. Tasawuuf 

merupakan konsepsi pengetahuan yang menekankan spiritualitas 

sebagai metode tercapainya kebahagiaan dan kesempurnaan 

dalam hidup manusia. Esensi tasawuf sebenarnya telah ada sejak 

masa Rasulullah SAW  

 



 
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari pembahasan dari bab I, II, III, IV 

yaitu :  

1. Metode rehabilitasi yang lakukan di Lembaga 

Pemasyarkan Narkotika Kelas II Bandar Lampung ada 

3 (tiga) macam, yaitu metode therapeutic community, 

metode dzikir dan metode terpadu yang dilaksanakan 

pada hari selasa dan jum’at dengan harapan pasien 

rehabilitasi terlepas dari kencanduan narkotika.  

2. Rehabilitasi yang telah diterapkan di Lembaga 

Pemasyarakan Kelas IIa Bandar Lampung sesuai 

dengan hukum Islam yaitu dengan tahap pembersian 

diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri. 

B. Saran 

Adapun saran dalam hasil penulisan skripsi ini ditunjukan 

kepada pihak-pihak berikut :  

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bandar Lampung  

Dalam proses rehabilitasi yang telah diterapkan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Bandar Lampung 

sudah sangat baik, akan tetapi hendaknya para 

konselor menemukan sesuatu ide-ide yang baru yaitu 

bagaimana cara cepat untuk proses rehabilitasi bagi 

para pecandu narkoba untuk segera meninggalkan 

ketergantungan kepada narkoba tersebut 

2. Pihak-pihak pengambil kebijakan  

Untuk para aparat penegak hukum seperti polisi 

hendaknya lebih memperhatikan penanganan narkoba 

di kalangan anak, karena anak adalah aset bangsa. 



 
 

 
 

 

Lebih untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang 

bahaya narkoba  

3. Pihak akademisi  

Untuk para pihak akademisi seperti guru dan dosen 

hendakya memperhatikan anak didiknya bukan hanya 

sebatas dalam belajar mengajar akan tetapi sifat dan 

prilaku anak didik harus diperhatikan, dikarenakan 

guru adalah orang tua murid di sekolah dan sebagai 

guru harus peka akan sifat dan prilaku anak didiknya 

di sekolah 
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