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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebelum munculnya era imperium Romawi, atau di negeri manapun di luar 

kuasa imperium Romawi, komunitas-komunitas lokal menegakkan tertib 

hukumnya berdasarkan tradisi hukum suku-suku itu sendiri. Tertib hukum 

ditegakkan dengan cara menetapkan posisi setiap individu sejak awal 

kelahirannya pada apa yang disebut ‘status askriptif’. Adapun yang disebut ‘status 

askriptif’ ini ialah suatu posisi dalam masyarakat yang akan mendefinisikan hak 

dan kewajiban individu yang bersangkutan secara tetap sebagaimana yang telah 

ditradisikan dalam masyarakat, yang oleh sebab itu berada diluar keinginan atau 

kehendak masing-masing individu. Dengan memahami status askriptifnya 

masing-masing, setiap individu akan mengetahui posisinya dan akan dapat 

diprakirakan bahwa ia tidak akan bertindak melampaui hak dan kewajiban yang 

telah ditetapkan secara final demi hukum dan tradisinya itu. Dengan demikian 

kemungkinan terjadinya silang selisih boleh dijangka akan tercegah, dan 

kehidupan yang selaras dan serasipun akan terjamin. (Soetandyo Wignjosoebroto, 

2013, h. 9-10) 

Membahas tentang hukum, secara umum hukum acara pidana pada dasarnya 

memiliki hubungan erat dengan hukum pidana materil. Oleh sebab itu, antara 

hukum acara pidana dan hukum pidana itu sendiri ialah serangkaian peraturan 

yang memuat tentang bagaimana cara lembaga penegak hukum bertindak dalam 

menegakkan hukum pidana. Fungsi Hukum Pidana adalah mengatur dan 
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menyelenggarakan kehidupan masyarakat sehingga dapat tercipta dan terjaganya 

ketertiban umum. ( Adami Chazawi, 2014, h. 15). 

Adanya suatu hukum tidak terlepas dari adanya suatu tindakan yang 

bertentangan dengan hukum tersebut, adanya perubahan zaman menimbulkan 

berbagai macam penyakit social masyarakat, salah satunya adalah mengenai 

Penyalahgunaan Narkoba. Mendengar kata Narkoba di ucapkan seringkali 

memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan 

narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. 

Sebelum muncul istilah Narkoba lama sudah kita mengenal apa yang 

dinamakan dengan candu. Sebagaimana dipaparkan oleh Ucok Hasian Refeiater 

(h. 84). Dalam sejarah kurang lebih 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga 

Opium atau kemudian lebih populer dengan nama OPIUM (candu= Papavor 

Somniferitum). Bunga Opium tumbuh subur di daerah dataran tinggi dengan 

ketinggian 500 m diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah 

India dan cina serta wilayah-wilayah asia lainnya. Pada Tahun 1806 seorang 

dokter dari Westphalia bernama Frierdrich Wilhelinm menemukan modifikasi 

candu yang dicampur Amonium yang dikenal dengan nama Morphin (diambil dari 

nama dewi mimpi Yunani yang bernama Morphius).  

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sangat melarang keras 

seseorang untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, menyakiti diri 

sendiri bahkan dapat menyebabkan kematian. Mengenai Narkoba ulama 

mengqiyaskan dengan khamr karena persamaan illatnya Adapun hal tersebut 

terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 90-91: 
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ْن َعَمِل الشَّيْ  َطاِن فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَلَُّكْم يَآَيَُّهاالَِّذْيَن آَمنُْوآ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس م ِ

ُصدَُّكْم َعْن ِذْكِرهللاِ اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضآَء فِى اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ ( إِنََّما يُِرْيدُ الشَّْيَطاُن أَْن يُّْوقَِع بَْينَُكُم 90تُْفِلُحْوَن .)

(91َوَعِن الصَّالَةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهْوَن .)   

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 

(berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan panah adalah termasuk 

perbuatan setan 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)”.(Qur’an 5: 90-91) 

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat sangat memprihatinkan 

dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut. Adapun 

akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yaitu adanya sifat 

ketergantungan, baik psikis maupun fisik. Walaupun sudah jelas terdapat dampak 

negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba masih sangat banyak 

masyarakat yang terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkoba, bahkan yang 

sudah mengalami proses penjara dan rehabilitasi pun masih melakukannya lagi 

dan lagi. Terlebih semua kalangan bisa terjerat dengan penyalahgunaan Narkoba 

termasuk aparat yang berwenang melakukan pengawasan pun ikut terlibat dalam 

transaksi Narkoba. Dengan pengetahuan tentang Narkoba yang telah diketahui 

masyarakat seharusnya sebelum terjerat dalam penyalahgunaan Narkoba mereka 

telah mempertimbangkan perbuatannya. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa di Sulawesi tenggara, khususnya di Kota Kendari data menyebutkan bahwa 
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pengguna Narkoba dari Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan kembali di 

tahun 2019 dan masih banyak yang belum melapor dan dilaporkan untuk 

direhablitasi, hal ini menjadi salah satu bukti masih tingginya penyalahgunaan 

Narkoba yang yang ada di Kota kendari, adapun datanya tersaji dalam tabel 

berikut ini:  

Tabel 1.1. Data Pecandu/penyalahguna Narkoba Yang mengikuti layanan 

rawat jalan dan rawat inap tahun 2016-2019 

No Tahun Rawat Jalan Rawat Inap Jumlah 

1. 2017 134 9 143 

2. 2018 71 9 80 

3. 2019 90 3 93 

Sumber : Devisi Rehabilitasi Narkoba BNN Kota Kendari. 

Sedangkan yang data kasus narkoba yang terdapat dalam aplikasi Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  terhitung sejak 2016-2019 sebanyak 576 

kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari. Dari banyaknya kasus 

yang ada tentunya semuanya memiliki penyebab melakukan penyalahgunaan 

Narkoba, baik karena kondisi sosial, rumah tangga maupun dari individu yang 

bersangkutan. Fakta sosial menyatakan bahwasanya masih banyak 

penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan 

dan umur hal tersebut menarik bagi peneliti untuk dketahui sebenarnya apakah 

penyebabnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Etiologi Kriminal Penyalahgunaan 

Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : Kota Kendari)”. 
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1.2 Fokus Penelitian (Kualitatif)   

1. Penelitian ini difokuskan pada Etiologi Kriminal atau sebab musabab yang 

mempengaruhi seseorang menyalahgunakan Narkoba di Kota Kendari dan 

bagaimana tinjauan Hukum Islam? 

1.3  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Etiologi Kriminal Penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum dalam 

menanggulangi kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota Kendari? 

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Penyalahgunaan Narkoba? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Etiologi Kriminal penyalahgunaan Narkoba di Kota 

Kendari 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam 

menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kota kendari. 

3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam mengenai Penyalahgunaan 

Narkoba. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi penegak hukum 

serta pemegang kebijakan terkait dalam memaksimalkan upaya 

pencegahan dan penanggulanagan Narkoba yang telah dilakukan. 
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2. Bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Kendari, penelitian 

ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu serta dijadikan bahan 

referensi bagi mahasiswa dan bagi mereka ingin mengetahui dan meneliti 

lebih jauh mengenai penyalahgunaan Narkoba. 

3. Dapat memberikan informasi agar dapat mengidentifikasi dan 

mendapatkan pemahaman sebab-sebab serta dampak penyalahgunaan 

Narkoba. 

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan 

bagi pembaca akan proposal ini, maka peneiti memandang perlu memberikan 

batasan pengertian judul “Etiologi Kriminal Penyalahgunaan Narkoba Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus: Kota Kendari)” sebagai berikut: 

1. Menurut Wahju Muljono (2012), etiologi kriminal adalah ilmu yang 

menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan 

(kausa kejahatan). Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek 

studi kriminologi yaitu penjahat, dimana mempelajari alasan seseorang   

melanggar hukum pidana, atau melakukan kejahatan sementara orang lain 

tidak melakukannya. Etiologi kriminal yang dimaksudkan pada penelitian 

ini yaitu Faktor Penyebab tingginya kasus penyalahgunaan Narkoba di Kota 

Kendari. 

2. Partodiharjo Subagyo (2010) Narkoba ialah “zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
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menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Narkoba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

semua jenis Narkoba yang beredar di Kota kendari. 

3.     Hukum Islam ialah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Baik 

aturan maupun larangan bagi umat muslim. Tujuannya yaitu aturan yang di 

jalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di 

akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudharat atau 

keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan . (Zaeni Asyhadie, 2018, h. 

273). 

 

  


