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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Diajeng Arianti Puspaningtyas (2011) dengan judul penelitian:

“Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa

program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan din

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo merupakan sebuah program yang

memadukan berbagai metode yang meliputi aspek medis, sosial, kerohanian dan

keterampilan. Kurangnya tenaga professional seperti tenaga ahli di bidang

psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana

membuat proses pembinaan kurang berjalan secara efektif. Keterbatasan SDN

yang berkualitas dan benar-benar memahami pelaksanaan program pembinaan

narapaidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari kurangnya motivasi

petugas yang mengawasi keadaan peserta rehabilitasi secara terus menerus,

sehingga kegiatan dalam blok kurang dapat diamati.

Muh. Chaerul R (2014) dengan judul penelitian: “Efektivitas Hukum

Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui proses pelaksanaan pembinanaan narapidana narkotika oleh pihak

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang

dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika,

serta menguraikan fakta yang didapatkan di lapangan melalui hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ang dilakukan di Lapas

Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah

sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Warga Binaan
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Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Klas II A

Sungguminasa yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian yang diberikan adalah pendidikan agama, pendidikan

alkitab serta pembinaan olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan

pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan

ialah perajin kayu, pembuatan cendramata, pengelasan, melukis, berkebun,

pembuatan bingkai dan asbak serta bercocok tanam. Hambatan yang dihadapi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa antara lain peraturan khusus

terhadap pembinaan narkotika, daya tamping, ruang rehabilitasi (sakau) dan

ruang isolasi, luas lahan, jumlah petugas/tenaga kesehatan, kapasits klinik

kesehatan, jumlah blok hunian, kualitas dan kuantitas petugas, motivasi

narapidana. Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan

permasalahan yang dihadapi pihak Lapas narkotika Klas II A Sungguminasa

Kab. Gowa dalam proses pembinaannya belum berjalan efektif.

Suhardin (2014) dengan judul penelitian: “Studi Pelaksanaan Program

Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendari”.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pelaksanaan program

pembinaan narapidana pada Lapas Klas II A Kendari. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa : (1) Proses pelaksaanaan program pembinaan narapidana

pada Lapas Klas II A Kendari sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

ditentukan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis terhadap seluruh program

pembinaan yang dilakukan berupa Pembinaan Pendidikan Agama dan

Pembinaan Latihan Keterampilan, (2) Pelaksanaan program pembinaan

narapidana pada Lapas Klas II A Kendari efektif dalam memperbaiki perilaku

narapidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya narapidana sebelumnya memiliki

pengetahuan yang kurang terhadap sholat dan mengaji, setelah diberikan
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pembinaan mereka menjadi tahu dan melaksanakannya serta adanya narapidana

yang diikutkan dalam program asimilasi, pembebasan bersyarat, memperoleh

cuti menjelang bebas, dan memperoleh pengurangan masa pidana.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat aspek-

aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan penyusunan skripsi ini yaitu

terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang masalah pembinaan di

Lapas Klas II A Kendari. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi

yang diteliti karena fokus masalah yang diteliti sangat berbeda. Dalam penelitian

ini, secara spesifik penulis mengkaji tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan

dalam pembinaan perilaku narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Klas II

A Kendari. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang

telah diteliti sebelumnya dan bukan merupakan plagiat.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba dan Efek Penyalahgunaan Narkoba

1. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi

seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku, jika masuk ke dalam

tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik,

intravena, dan lain sebagainya1.

Narkoba dibagi dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut Narkotika,

Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya2:

a. Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa

Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata

“Narcosis” dalam bahasa yunani yang berarti menindurkan atau

1 Ahmad Syafii, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam, STAIN Datokarama Palu, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009: 2019-232.

2 Rio Sungsang Wienahyu, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadilan Negeri Purwekerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt,
Purwokerto: Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, 2012. h. 7-10.
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membiuskan. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis

tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi

tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa3.

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1, narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi, sampai menghilangkan

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang tersebut4.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6

Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut12:

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan.

Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang

penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di

bidang pengobatan. Dengan berkembangnya pesat industry obat-obatan

dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat Narkotika semakin meluas pula

3 Muh. Chaerul R., Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bolangi Sungguminasa, Skripsi Universitas
Hasanuddin, 2014. h. 18.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika

No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang

pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui pula zat-zat

narkotika bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika

itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waaktu yang mungkin agak

pajang sipemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, da pengendalian

guna bisa disembuhkan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 2882/70, Narkotika atau obat bius itu dapat diartikan sebagai bahan

yang pada umumnya mempunyai efek kerja yang bersifat:

a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
b. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja)
c. Menagihkan (mengikat/ketergantungan)
d. Menghayal (halusinasi), korban fisik maupun psikis

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3

(tiga) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika

sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktif diambil dari

tumbuh-tumbuhan (alam), seperti:

1. Candu atau disebut juga dengan Opium. Berasal dari sejenis

tumbuhan yang dinamakan Papaver Somniferum, nama lain dari

candu selain oium adalah madat.

2. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat

pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.

Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakandan

memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang

pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu

memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan

jiwa.
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3. Heroin berasal dari tumbuhan papaver somniferum. Heroin disebut

juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di

konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythoxylon

coca. Untuk memperoleh cocain yaitu dengan memetik daun coca,

lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-

bahan kimia.

5. Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput

bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana,

sejenis sengan mariyuana adlah hashis yang dibuat dari dammar

tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan adalah sejenis narkotika yang

dihasilkaan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang

sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari

Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza

tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada

otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan,

pikiran, presepsiatau pendapat dan kesadaran.

b. Psiktropika

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika, menyebutkan pengertian psikotropika adalah zat atau obat,

baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku5. Psikotropika terbagi

menjadi 4 golongan, yaitu:

a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat

kuat, dilarang digubnakan untuk terapi dan hanya untuk

5 Undang-Undang Republik Indonesia  No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
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kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti

MDMA/ekstasi, LSD dan STP.

b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, akan

tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya

amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang

pengobatan dan berguna untuk pengobatan dan penelitian

(lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam, dan

sebagainya).

d. Psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang

memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan,

seperti nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam dan lain

sebagainya.

c. Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam

narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif atau dapat

menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang

terhadap zat bahan zat adiktif, merupakan pintu gerbang kemungkinan

adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika. Adapun zat suatu

benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif adalah:

a. Rokok, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas

dimasyarakat. Pada upaya penanggulangan NAPZA dimasyarakat,

pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja harus menjadi

bagian dari upaya pencegahan. Karena rokok dan alkohol sering

menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih

berbahaya.

b. Kelompok alkohol dan minuman lain yag dapat menimbulkan

hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan

karena mengandung etanoletil alkohol, yang berpengaruh menekan
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susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan

manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan

sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat

pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

c. Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan

seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, dan lain

sebagainya.

2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak

sebagaimana mestinya. Dengan menyalahgunakan sesuatu, baik kekuasaan,

benda dan lain sebagainya, seseorang ingin mendapatkan sesuatu menurut

mereka dapat menguntungkan mereka.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang dapat diartikan

menggunakan narkoba tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya

di luar pengawasan seorang dokter. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba

adalah sebagai berikut6:

a. Narkoba apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai

menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk

kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisisr

sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan

untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dpat

dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidaana

dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35

Tahun 2009.

b. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain:

6 Jodia Saputra, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, 2013. h. 9.
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1. Penyalahgunaan/melebihi dosis

2. Pengedaran narkoba; karena keterikatan dengan sesuatu mata

rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

3. Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh

motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga

karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah

satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahataan

dan pelanggaran, yaitu secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi

terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat

berbahaya itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian penodongan,

penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu

lintas, pelecehan terhadap aparat keamanan, dan sebagainya7.

3. Efek Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu alasan mendasar pelarangan narkoba adalah karena efek

negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan. Tidak hanya peyakit yang

memang langsung diakibatkan oleh pengkonsumsian narkoba, tetapi juga

penyakit-penyakit susulan yang mematikan karena pengadministrasian

narkoba dilakukan secara tidak layak, seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan

bronchitis. Gangguan dan penyakit psikologis yang disebabkan oleh narkoba

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kondisi mental individu sebelum menjadi

pengguna obat-obatan terlarang dan pengalaman yang dijalani individu sejak

korban pertama kali mengonsumsi narkoba.

Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 golongan

besar, yaitu8:

7 Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 33.
8 M. Tavip, Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi

Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan
Dnegan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, Tesis Universitas Sumatra Utara, 2009. h. 16.
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1. Ketergantungan Primer

Ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang pada

umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Orang-

orang tersebut sebetulnya dapat digolongkan orang yang sakit namun

salah satu tersesat ke narkoba dalam upaya untuk mengobati dirinya

sendiri yang seharusnya meminta pertolongan dokter (psikiater).

Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya

hukuman.

2. Ketergantungan Reaktif

Biasanya terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan

dan rayuan teman, jebakan, dan tekanan serta pengaruh teman kelompok

sebaya. Oarang-orang tersebut sebenarnya merupakan korban, golongan

ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.

3. Ketergantungan Sistematis

Penyalahgunaan/ketergantungan narkoba sebagai salah satu gejala

dari tipe kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian narkoba itu

untuk kesenangan semata. Orang-orang tersebut dapat digolongkan

sebagai criminal karena seringkali merangkap juga sebagai pengedar.

Mereka selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Tindak Pidana Narkoba

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara.

Istilah narapidana bagi mereka yang dijatuhi pidana berimplikasi pada

hilangnya kemerdekaan untuk bergerak. Selama kehilangan kemerdekaan

bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh
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diasingkan daripadanya9. Hal tersebut dimaksudkan agar selama mereka

menjalani hukuman, mereka juga dibentuk kesiapan mentalnya untuk

kembali hidup di tengah masyarakat secara normal dengan tidak mengulangi

kesalahannya.

Pidana penjara diartikan sebagai pidana perampasan atau pencabutan,

atau pembatasan kemerdekaan seseoorang untuk menentukan kehendak

(psikis) dalam berbuat sesuatu selama waktu tertentu yang diakibatkan oleh

putusan hakim10.

Dalam sejarahnya, pidana penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat

akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar hukum. Oleh

karena itu, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan,

dimana seseorang diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.

Hakikat pembaharuan pidana penjara, bukanlah menghapus jenis pidana

penjara, tetapi menunjuk kearah penyusunan upaya baru pelaksanaan pidana

penjara agar menjauhkan pengaruh buruk tembok besi, dan upaya perlakuan

cara baru terhadap narapidana yang lebih sesuai dengan semangat hak asasi

manusia yang sudah berlaku secara universal.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang

melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-

ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang

tersebut11.

9 A. Widiada Gunakarya, SA, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, CV. Armico Bandung:
1988, h. 78.

10 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,
Liberty Yogyakarta: 1985, h. 125.

11 Mohammad Periansyah Arifin, Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I, Skripsi Malang: Universitas Brawijaya, 2015, h. 14.
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D. Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Asas Prinsip dan
Tujuan Pembinaan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Merujuk pada pendapat Kosnoen, istilah penjara berasal dari bahasa

jawa “penjoro”, yang berarti tobat. Sementara Bahroedin Soejobroto

meneyebutkan kata penjara berasal dari kata “penjera”. Kedua pemahaman

menyiratkan penjara sebagai tempat menghukum untuk membuat jera dan

menanamkan rasa takut masyarakat agar tidak menentang rasa takut

masyarakat agar tidak menentang penjajah koloni Belanda12.

Penggantian itilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”

mengandung maksud baik, yaitu pemberian maupun pengayoman  warga

binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (Funitif Intend) saja

melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi

dan disesuaikan  dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau istilah

pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 05 Juli 1963, namun prinsip-

prinsip mengenai pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah

berkembangnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan. Hasilnya dapat

disimpulkan bahwa tujuan daari pidana penjara bukanlah hanya untuk

melindungi masyarakat semata-mata, maleinkan harus pula berusaha

membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut

sebai penjahat, dengan harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya

dari sitem pemahaman yang diterapkan kepadanya4.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap

pera pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk

mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga

binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

12 Muhammad Fauzy Emqi, Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam
Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Malang), Jurnal Malang: J-PAI, Vol. 1 Juli-Desember
2014.
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Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 diatur tentang

Pemasyarakatan Pasal (12) ayat (1) yang berbunyi13:

“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: a. Umur; b. Jenis
kelamin; c. Lama pidana dijatuhkan; d. Jenis kejahatan; e. Kriteria lain yang
sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”.

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga

Pemasyarakatan (Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini terdiri

atas bagian-bagian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing.

Bagian-bagian tersebut masih dibagi ke dalam sub bagian atau sub seksi

yang bertujuan mewujudkan efektifitas kerja.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur

dan berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan

masyarakat. Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak

melanggar hukum lagi, dibimbing agar berguna, aktif dan produktif dalam

pembangunan serta dituntun kembali agar menjadi manusia seutuhnya yang

sanggup hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian dalam sistem

pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung cita-cita yang

luhur.

Narapidana merupakan seseorang yang kehilangan kemerdekaan

karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak

narapidana sebagai warga negara tetap dilindungi baik oleh pemerintah

maupun oleh Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana tersebut berada.

Narapidana memiliki hak sebagai seorang manusia yang dilindungi oleh hak

asasi manusia sehingga masyarakat tidak berhak untuk memperlakukan

narapidana maupun mantan narapidana sebagai orang yang tercela.

Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik

dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka juga mempunyai hak-hak

13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
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sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus

dipenuhi oleh Lapas yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan lagi

kepada masyarakat.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran

(role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur

kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tadi merupakan peran atau role. Oleh karena itu, maka

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazmnya dinamakan

pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat

baik atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas

yang harus dilaksanakan. Peran dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur

berikut ini14:

a. Peran yang ideal (ideal role)
b. Peranan yang seharusnya (expected role)
c. Peran yang diangggap oleh diri sendiri (perceived role)
d. Peran yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Peran yang dimaknai sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang

diharapkan dan dipentaskan individu selaku aktor atau suatu lembaga yang

berkedudukan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka

kaitannya dengan lembaga (institusi) yaitu Lembaga Pemasyarakata.

Harapan yang dimaksud adalah harapan dari Lembaga Pemasyarakatan

kepada narapidana agar menjadi warga negara yang baik dan taat pada

hukum yaitu dengan cara memberikan pembinaan yang sesuai dengan bakat

dan keahlian narapidana yang nantinya dapat digunakan sebagai bekal

setelah narapidana menyelesaikan masa tahananya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang

membina narapidana dengan cara membekali keterampilan untuk bekal

14 Soejorno Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
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hidupnya kelak setelahnya menyelesaaikan masa tahanannya. Hal ini sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Goffman dalam Polama (1994) yang melihat

Lapas dalam berbagai perpektif. Goffman menganalisis lembaga dari sudut

efiensi, tuntutannya, status, nilai-nilai moral dan peranannya15.

2. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan suatu kebulatan kerangka usaha untuk

mengembangkan diri secara aktif, atau kegiatan yang diberikan oleh pihak

Rumah Tahanan Negara untuk menjadikan negara yang taat hukum sehingga

tidak mengulangi perbuatannya serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam

pembangunan bangsa.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, yang

dimaksud dengan pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan”.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga

binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar

mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan

bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-

tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk

melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna,

teapat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan

profesional daan integritas moral.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak dapat

disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-

15 M. Margaret Polama, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.



22

prinsip pembinaan narapidana. Terdapat 4 komponen penting dalam

pembinaan narapidana, yaitu16:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana

pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, dapat
masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat

4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas
keamanan, petugas sosial, petugas Lemabga Pemasyarakatan, Rutan,
Hakim, dan sebagainya.

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk

member, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan

yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang

yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekkan hasil

pembinaanya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak

dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari

orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus

menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang, pada

akhirnya pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang

positif.

Pembinaan narapidana adalah proses penyampaian materi atau

kegiatan yang efektif dan efesien yang dieterima oleh narapidana yang dapat

menghasilkan perubahan dari diri narapidana kearah yang lebih baik dalam

perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku17. Secara umum

narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua tetapi tidak

menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu

yang menyebabkan sesearang disebut narapidana.

16 Harsono Hs, C.I., Sistem Baru pembinaan narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995.
17 Diajeng Arianti Puspitasningtyas, Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

(Studi Kasus  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sidoarjo), Skripsi Universitas Pembagunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011. h. 6.
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Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan

asas-asas yang terkandung dalam Pancasila Undang-undang Dasar 1945

daan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan

pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah

memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan

pembinaan dapat dicapai.

Menurut pendapat Harsono bahwa tujuan pembinaan adalah

pemasyarakatan, dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan
tindak pidana

2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam
membangun bangsa dan negaranya.

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dna
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

3. Asas, Prinsip, dan tujuan Pembinaan

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, asas

pembinaan narapidana masih berpedoman pada Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomor: M.02 – PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan

Narapidana /Tahanan.

Terdapat sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang terdapat didalam

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02 – PK 04. 10 Tahun 1990,

yaitu18:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat dan berguna

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak
didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara
perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oelh
narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk
leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

18 Suhardin, Studi Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kendari, Skripsi Universitas Halu Oleo, 2014. h. 25.
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3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan
kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup
kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih
jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu diantaranya agar
tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang
melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya pada
narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Perlu ada kontak dengan masyarakat yang menjelma dalam bentuk
kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutas/Cabrutan oleh anggota-anggota
masyarakat bebas ddan kesempatan yang lebih banyak untuk
berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak
boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberi pekerjaan
untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali
pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan
yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industry kecil
dan produksi pangan.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidan dan anka
didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada
mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di
samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka
disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan
kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar
mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya
adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian
dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus
diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar
tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik,
maka disediakan sarana yang diperlukan

Kesepuluh prinsip-prinsip tersebut menunjukan arah yang akan dituju

dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian perlakuan terhadap

narapidana harus berpijak pada pembinaan, itulah sebabnya pembinaan

adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, menurut UU
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No. 12 Tahun 1995 Pasal 5, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan

berdasarkan asas sebagai berikut9:

a. Pengayoman
b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satuya penderitaan, dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan

orang-orang tertentu

Bertolak dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa asas pembinaan

narapidana adalah Pancasila dan UUD 1945, sehingga segala tindakan dan

perlakuan terhadap narapidana yang berhungan dengan pembinaanya tidak

boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

E. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Al-Syariah

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah

Maqashid Al-Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum

Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syariah tersebut, para ahli teori

hukum menjadikan maqashid al-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami

oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Secara bahasa, maqasid al-syariah berarti tujuan hukum syariat. Firman

Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya :

لَِمینَ  لِّْلَعٰ ا َرْحَمةًۭ  إِلَّ  كَ  أَْرَسْلَنٰ َوَمآ 
Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-anbiya/21:107)19

Atas dasar penegasan ayat tersebut, syekh Muhamad Abu Zahra dalam

kitabnya Ushul Fiqh merusmuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam :

19 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Quran dan Terjemahannya.
Departemen Agama RI, Jakarta: 1989.
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a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain,

tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah

melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti sholat, puasa, dan haji.

b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik secara muslim maupun non

muslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah

menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum.

c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak

yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat

yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat

kemaslahatan yang hakikidan berlaku secara umum.20

Adapun inti dari teori maqashid al-syariah adalah untuk mewujudkan

kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan

menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syariah

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara

kepada maslahat.

1. Tujuan Umum Maqasid Al-Syariah

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan

kemaslahatan hidup manusia dnegan mendatangkan manfaat dan menghindari

mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan Islam adalah kemaslahatan yang

hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, harta,

akal, dan keturunan. Dengan lima perkara inilah manusia dapat menjalankan

kehidupannya yang mulia. Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan

diwujudkan oleh Hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat

kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Hukum

Islam bertujuan untuk memelihara kebutuhan manusia dalam semua peringkat

baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

20 Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
Cetakan ke-1.
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Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyat adalah

memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan

manusia, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya

kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat, akan berakibat fatal, akan

terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di

dunia maupun di akhirat. Kebutuhan daruriyat ini menempati urutan tertinggi

dan paling utama dibanding dua maslahat lainnya masing-masing hajiyat dan

tahsiniyat. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat

bila memusnakan kebutuhan daruriyat.

Adapun kelompok hajiyat tidak termasuk kepada suatu yang pokok

dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan

manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan

mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia  tetapi

membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok hajiyat ini berkaitan erat dengan

masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.21

Sedangkan kelompok tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang

peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah

SWT dalam batas kewajaran dan kepatuhan. Apabila kebutuhan ketiga ini tidak

terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia

sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan daruriyat dan tidak akan membuat

hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat,

akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan

fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan tahsiniyat ini terkait

akhlak mulia dan adat yang baik.

Berikut uraian lima pokok kemaslahatan berdasarkan tingkat

kepentingan dan kebutuhan masing-masing, yaitu :

21 Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011,
Cetakan ke-1.
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a. Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat

dibedakan menjadi tingkat peringkat, yaitu :

1. Memelihara agama dalam tingkat daruriyat (pokok), yaitu

memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk

tingkat primer seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat

ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.

2. Memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan

ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti

sholat jama’ dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan

itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama

melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam

bepergian.

3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti

petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus

melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya,

menutup aurat baik dalam sholat maupun diluar sholat,

membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya

dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan

mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang

melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang

boleh saja sholat jangan sampai meninggalkan sholat yang termasuk

daruriyat.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat

dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu :

1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk
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memepertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka

akan mengakibatkannya terancamnya jiwa manusia.

2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya

berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau

kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi

manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.

3. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya

tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan

masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa

manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan

menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. Memelihara akal dalam tingkat daruriyat seperti diharamkannya

meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan

berakibat rusaknya akal.

2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat seperti anjuran untuk

menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka

tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

3. Memelihara akal pada tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri

dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam

eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya, dapat

dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti

diisyaratkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak

dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
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2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya

menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan

hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan

menyulitkan sang suami karena ia harus membayar mahar misil.

Adapun masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia

tidak menggunakan hak talaknya, sedangkan situasi rumah tangganya

sudah tidak harmonis lagi.

3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti

diisyaratkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan

perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan

mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit

saja.

e. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan

menjadi tiga tingkatan antara lain :

1. Memelihara harta dalam tingkat daruriyat, seperti diisyaratkannya

dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan

mengancam keutuhan harta.

2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti diisyaratkannya jual

beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak

akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang

yang membutuhkannya modal.

3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan

agar menghindarkan diri dari usah penipuan. Hal ini erat kaitannya

dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga
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akan berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga

merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.22

2. Persamaan Narkoba, Khamar dan Shabu-shabu

Shabu shabu merupakan kelompok narkotika yang merupakan

stimulans sistem saraf dengan nama kimia methamphetamine hidrochloride,

yaitu turunan dari stimulan saraf amfetamin. Shabu shabu dikenal juga

dengan julukan lain seperti glass, quartz, hirropon atau ice cream, Shabu

shabu umumnya berbentuk Kristal berwarna putih seperti gula pasir atau

vetsin (bumbu penyedap makanan). Metamfetamin murni bentuknya seperti

pecahan kristal kaca tidak berwarna.

Narkoba, khamer dan shabu-shabu merupakan memiliki kesamaan daya

perusak terhadap sendi-sendi kehidupan, sehingga menyita perhatian banyak

kalangan. Lebih-lebih ketika sekian banyak penelitian menyatakan bahwa

korban miras dan narkoba saat ini telah merambah ke segenap lapisan

masyarakat mulai dari anak yang baru dilahirkan hingga orang tua, mulai

dari rakyat jelata sampai konglomeratnya. Bahkan, tidak sedikit dari anak

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang ikut menjadi korban

keganasannya. Yang sangat memprihatinkan lagi, bahwa perilaku orang tua

sudah biasa mempengaruhi sejak si kecil masih berada dalam kandungan.

Bila waktu hamil sang ibu terbiasa minum alkohol, maka resiko si kecil

berkembang menjadi pecandu alkohol pun juga besar.

Minuman beralkohol mengandung kadar yang dapat memabukan bagi

setiap manusia yang mengkonsumsinya sehingga dapat mengakibatkan

tergangunya fungsi otak sebai sumber pengenadli akal pikiran manusia.

Selain itu psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun

sintesis bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan has pada aktifitas

22 Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Cetakan ke-1.
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mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lainnya merupakan zat-zat atau

obat yang dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Perbedaan Narkoba, Khamer dan Shabu-shabu

a. Narkoba

Narkotika dan obat-obat berbahaya yang seringkali disingkat narkoba

adalah dua jenis yang berbeda. Pertama, narkotika adalah zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kedua, psikotropika dan

obat-obat berbahaya adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

perilaku.

Dalam islam tidak ada sejarah serta hukum mengenai penyalahgunaan

narkoba baik dalam Al-Qur’an maupun dari hadist. Tapi narkoba yang dalam

istilah agama Islam disebut mukhoddirot, baru dikenal oleh umat Islam pada

akhir abad ke 6 H. Itupun masih terbatas pada ganja. Yaitu ketika bangsa

Tartar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah

orang-orang Islam yang masih lemah imanya, dan orang-orang fasiq dari

kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi barang

tersebut. Baru setelah itu persoalan ganja dikenal dan tersebar dikalangan

umat Islam. Karena narkoba merusak tubuh sehingga benda tersebut haram

untuk dikomsumsi dalam dosis tinggi atau disalahgunakan. Namun di

Indonesia terdapat UU tentang larangan penyalahgunaan narkoba di

antaranya sebagai berikut.

b. Diatur dalam UU NO 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
c. Diatur dalam UU NO 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
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Apabila seseorang tertangkap oleh pihak yang berwenang Karen

mengkonsumsi, mengedarkan, atau bahkan memproduksi narkoba maka

akan dipenjara atau bahkan juga didenda sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecuali pemakai melaporkan dirinya ke pihak yang berwenang maka tidak

akan dipenjara melainkan akan hanya direhabilitasi di pusat rehabilitasi

pecandu narkoba yang telah disiapkan.

b. Khamer (Minuman Keras)

Miras dalam Islam disebut dengan khamer. Sedangkan kata khamer

berasal dari kosa-kata Arab khamara-yakhmuru atau khamara yakhmiru,

yang berarti tertutup atau terhalang. Karena itu, minuman tersebut sifatnya

dapat menutupi akal dan pikiran sehat peminumnya dari mengerjakan

perintah-perintah agama (Allah dan rasulnya). Khamer dibuat dari perasan

atau sari buah anggur. Bisa disebut khamer juga setiap perasan atau sari buah

yang difermentasi atau didestilasi, atau dilakukan peragian sehingga berefek

memabukkan. Miras merupakan semua minuman yang sifatnya

memabukkan. Dan apabila seseorang mabuk sehingga akal pikirannya

terganggu maka bisa-bisa orang tersebut akan mencelakai dirinya sendiri

ataupun orang lain di sekitarnya. Jadi mengkomsumsi miras haram

hukumnya. Sesuai dalam firman Allah swt.

Firman Allah dalam al-Qur’an, surat Al-Maidah, ayat 90 dan artinya

yaitu:

َواْألَْزَالمُ  َواْألَْنَصابُ  َواْلَمْیِسرُ  ْلَخْمُرا إِنََّما آَمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا

تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  فَاْجتَنِبُوهُ  لشَّْیطَانِا َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (khamer),
berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Ma’idah/:90)23

23 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Quran dan Terjemahannya.
Departemen Agama RI, Jakarta: 1989.
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Khamer (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol

dan dapat menimbulkan ketagihan, khamar berbahaya bagi pemakainya

karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati serta perilaku serta

menyebabkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh.

Bahaya minuman keras banyak sekali, karena ketika seseorang

mengkonsumsi minuman keras maka otomatis pikiran orang tersebut tidak

berfungsi sebagaimna semestinya. Orang mabuk minuman keras seperti

orang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa. Selain berbahaya terhadap

fisik dan mental juga bisa merusak moral, menjadikan tingginya tingkat

perkelahian, pembunuhan bahkan pemerkosaan. Sebuah dilemma yang

sangat mengerikan yang diakibatkan oleh minuman keras. Menghindari

khamer (minuman keras) dalam Maqasid al-Syariah merupakan tindakan

manusia dalam memelihara kelompok daruriyat.

c. Shabu-Shabu

Berbeda dengan narkoba jenis lain, shabu shabu dikonsumsi dengan

cara membakarnya diatas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung yang

satu keujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan

sebuah Bong, sejenis pipa yang didalamnya berisi air. Shabu sebagai

penyebab paranoid atau rasa takut yang berlebihan, menjadi sangat sensitif

(mudah tersinggung), terlebih bagi mereka yang sering berpikir tidak positif

dan halusinasi visual. Masing masing pemakai mengalami efek tersebut

dalam kadar yang berbeda.

Shabu mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap syaraf.

Pengguna shabu cenderung untuk menggunakan shabu dalam jumlah yang

banyak dalam satu sesi dan sukar untuk berhenti kecuali shabu yang dimiliki

telah habis dan pengguna juga akan selalu merasa tergantung pada shabu

tersebut. Bila penggunaannya dalam jangka waktu yang lama dapat

menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit,
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beresiko tinggi kurang gizi, dapat mengalami gangguan jiwa,

ketergantungan, keracunan terhadap logam berat dari aluminium foil.

Sedangkan bila pecandu mengalami gejala putus obat menyebabkan cepat

marah, tidak tenang atau gelisah, cepat lelah, dan tidak bersemangat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Melalui

penelitian ini, penulis mengungkapkan fenomena terkait dengan upaya

pembinaan narapidana pada pengguna narkoba di Lapas Klas II A Kendari.

Penelitian ini berusaha menelaah fenomena sosial dalam suasana yang

berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau

laboratories.

Bogdan dan Taylor, mendefenisikan pendekatan kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati1.

Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian

naturalistic arena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting),

disebut metode penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya

bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau

human instrument, yaitu peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori,

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan2.

Oleh karena itu, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau

dari data dibiarkan terbuka untuk di interpretasikan. Kemudian data dihimpun

dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai

dokumen dan catatan-catatan. Berdasarkan uraian diatas penggunaan data

kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan  data deskriptif tentang upaya

pembinaan narapidana pada pengguna narkoba di Lapas Klas II A Kendari.

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),
h. 4

2 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 5


