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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) 

di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan 

telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga 

semakin meningkatnya jumlah pengguna obat-obat berbahaya tersebut 

sebagian besar didominasi kalangan usia produktif dengan mencakup 

seluruh strata sosial masyarakat. Aktivitas peredaran obat-obatan 

tersebut juga sudah menjangkau ke berbagai penjuru daerah. Bahkan 

bisa dikatakan tidak ada satupun kawasan di Indonesia yang bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
1
 

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah 

‘ijtihadi (تهاد  karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di (االج

dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah 

SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas 

peminum khamr (         ). Hukum Pidana Islam yaitu ilmu yang 

                                                           
1
 Hadi Pratama. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Korban 

Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 jo SEMA No 4 Tahun 
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berkenaan dengan larangan-larangan syara’ yang di ancam oleh Allah 

SWT, dengan hukuman had (حد) atau ta’zir (ر عزي  yang di peroleh (ت

atau di gali dari Al Quran dan Hadist, atau lazim di sebut fiqih jinayah.
2
 

Semakin banyaknya jenis narkotika dan obat-obatan tersebut 

timbulnya jenis baru obat-obatan yang jenisnya apabila yang 

dikonsumsi secara berlebihan  maka akan memberikan efek yang sama 

seperti mengkonsumsi narkoba yaitu obat pil PCC. Pil PCC adalah 

campuran obat yang terdiri dari paracetamol, caffeine, dan 

carisoprodol, jenis obat ini termasuk kategori obat keras dimana salah 

satu bahannya memberikan efek samping yang memang sangat 

mengerikan bahkan ada korban meninggal dunia. 

 Tak sedikit juga yang menunjukan kondisi mental yang 

terganggu. Pil PCC ini sebenarnya legal dan pembeliannya harus 

menggunakan resep dokter. 

Menurut Mufti, salah satu staf ahli kimia farmasi Badan Narkotika Nasi

onal, PCCmemiliki senyawa Carisoprodol yang berfungsi untuk 

mengatasi nyeri dan ketegangan otot.
3
 

                                                           
2
  Nurul Irfan. Fiqh Jinayah. (Jakarta:Amzah, 2015). hlm: 2 

3
http://news.liputan6.com/read/3094615/penjelasan-ahli-kimia-farmasi-

bnn soal obat pcc diakses pada tanggal 1 November 2017  
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Di Indonesia pada akhir-akhir ini banyak sekali penyebaran 

obat farmasi yang tidak menggunakan izin dari BPOM atau dari 

Kementerian Kesehatan bahwa tidak membolehkan mengedarkan obat-

obatan ditataran konsumen secara bebas, hal ini sangat membahayakan 

konsumen yang menggunakan dan tidak mengetahuinya. Obat farmasi 

yang tidak memiliki izin ini sering tidak layak yang telah ditetapkan 

oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan.  

Hal ini dikarenakan karena biasanya obat tersebut mengandung 

bahan yang keras bagi tubuh atau yang lainnnya. Salah satu kasus 

adalah peredaran pil PCC (Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol) 

yang akhir-akhir ini lagi genting menyebar di Indonesia. Seperti contoh 

di daerah kendari, seminggu lalu, obat PCC kembali makan korban 

jiwa di Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Korban adalah siswa SMA yang dikenal ramah. AR (16) 

menjadi korban ganasnya tablet PCC, hingga harus merenggut 

nyawanya. Setelah kurang lebih sembilan hari menjalani rawat inap di 

tiga rumah sakit berbeda, AR harus menghembuskan nafasnya pada 

Kamis (21/9). AR tinggal di BTN 1 Anggoeya, Kelurahan Anggoeya, 

Kecamatan Poasia, Kota Kendari.  
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Kabid Pemberantasan BNN Kota Kendari Rendi Iswandi, meng

ungkapkan keluarga korban menyampaikan sebelumnya AR meminum 

sebanyak 6 butir tablet PCC yang dicampurkan dengan minuman ale-

ale. 

"Keterangan keluarga mengatakan korban ini meminum PCC 

yang sudah dicampur dengan minuman dengan logo ale-ale yang 

diberikan temannya. Setelah meminum, korban merasa kepanasan dan 

tidak sadarkan diri," terangnya saat ditemui di Rumah Duka awalnya, 

pihak keluarga membawa korban ke Rumah Sakit Abu nawas untuk 

mendapatkan perawatan, namun pihak rumah sakit tidak mampu 

mengatasi, sehingga dirujuk kerumah sakit Bhayangkara, hasilnya tetap  

sama dan terakhir korban menjalani perawatan di Rumah Sakit 

Bahteramas.
4
 

Serta di Purwokerto, tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak 

Pidana Narkotika bersama Polres Banyumas menggerebek pabrik 

pembuatan PCC di Purwokerto, Jawa Tengah. Pabrik ini berada di 

sebuah ruko di Kecamatan Purwokerto Utara. Dalam penggerebekan 

tersebut, polisi menyita mesin pembuat PCC hingga bahan baku 

                                                           
4
Jefri Santama.“Korban Tewas Akibat Obat Pil PCC Di Kendari Bertambah”. http

s://news. 
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pembuatnya. Tak hanya itu, ratusan ribu butir pil PCC siap edar juga 

diamankan polisi.
5
 

"Tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika 

bersama tim Polres. Kita telah melakukan pengungkapan terhadap 

pabrik yang ada di Purwokerto ini," kata Wadir Tipid Narkoba 

Bareskrim Mabes Polisi Kombes Jhon Turman Panjaitan di lokasi yang 

terletak di Jalan Raya Batur raden, Kelurahan Pabuaran. Paracetamol di 

pil PCC adalah salah satu obat yang dijual bebas. Paracetamol atau 

acetominophen merupakan jenis obat-obtan yang dijual bebas dan 

termasuk dalam golongan analgesik.  

Obat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit ringan hingga s

edang, 

seperti demam atau sakit kepala hingga nyeri sendi. Efek samping dari 

obat ini yaitu kehilangan nafsu makan, mual, menguningnya kulit atau 

mata, air seni berwarna gelap, muncul ruam atau pembengkakan.
6
 

Kafein merupakan zat kimia yang biasa ditemukan dalam kopi 

atau teh yang umumnya digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan 

                                                           
5
Arbi Anugrah. “Polisi Gerebek Pabrik Pil PCC Di Purwokerto”.https:news.detik

.com/berita 

jawa tengah/3649853/polisi gerebek pabrik pil pcc di purwokerto, diakses pada tanggal 2

5 September 2017  
6
http://www.shopback.co.id/blog/pil-pcc. diakses pada tanggal 1 November 

2017  

https://news.detik.com/berita-
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https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3649853/polisi-gerebek-pabrik-pil-pcc-di-purwokerto
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mental, kafein dikonsumsi melalui mulut atau anus untuk kombinasi 

dengan obat penghilang rasa sakit dan zat kimia ergotamine untuk 

mengobati migrain, selain itu kafein juga digunakan untuk mencegah 

dan mengobati sakit kepala setelah anestesi epidural. Jika dikonsumsi 

dalam jangka panjang dan dalam dosis tinggi, kafein bisa menyebabkan 

insomnia, gelisah, iritasi perut, meningkatkan tekanan darah, 

mengakibatkan masalah pencernaan. Efek lain dari kafein yaitu 

memicu penyakit jantung dan meningkatkan resiko stroke. 

Carisoprodol merupakan obat golongan mucle relaxants dan 

berfungsi untuk mengatasi ketegangan otot yang bekerja pada jaringan 

syaraf dan otak yang dapat merilekskan otot. Obat ini tidak dijual bebas 

oleh karena itu untuk penggunaanya, obat ini memerlukan resep dokter. 

Obat ini dapat menimbulkan kecanduan dan efek samping serius dari 

obat ini seperti hilang kesadaran, kejang, agitasi, bingung, mati rasa, 

detak jantung tidak stabil sedangkan efek samping normal dari 

carisoprodol yaitu sakit kepala, depresi, mual, muntah dan penglihatan 

kabur. 

Jika ketiga obat tersebut diminum secara bersamaan maka efek 

dari masing-masing obat akan bekerjasama dan merusak susunan syaraf 

otak. PCC secara spesifik menimbulkan efek halusinasi yang tampak 
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pada beberapa korban. Perubahan mood yang signifikan sering terjadi 

begitu juga dengan gangguan perilaku dan emosi dapat terjadi pada 

pengguna obat PCC. Pengguna akan menunjukan gejala takut, panik 

dan cemas yang disebut dengan istilah bad trip. Tentu saja jika obat ini 

disalahgunakan akan menyebabkan overdosis hingga kematian jika si 

pengguna mengonsumsi secara berlebihan. 

Kegunaan  pil PCC sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit 

dan bisa digunakan untuk obat jantung, namun tidak diperkenankan 

dijual bebas tanpa izin dari dokter. Maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa obat ini merupakan obat keras. Namun Arman di kantor BNN, 

Cawang, Jakarta Timur menjelaskan bahwa kenyataanya pil PCC 

beredar secara bebas dan dijual kepada pelajar dengan harga 

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). 

Data di tahun 2014 yang lalu saja sudah didapati bahwa 

hasilnya adalah obat ini telah banyak disalahgunakan, terutama oleh 

mereka yang memang telah menjadi pecandu obat-obatan. Itulah awal 

di mana BPOM akhirnya memutuskan menarik obat ini dengan alasan 

kasus penyalahgunaan obat telah terlampau banyak. Untuk 

menghindari berbagai efek samping berbahaya, dosis sangat perlu 

diperhatikan dengan benar ketika mengonsumsinya. Lebih dari itu, 
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pastikan untuk menggunakan obat ini apabila memang sedang benar-

benar dalam kondisi kesehatan yang buruk dan membutuhkan obat ini 

sebagai solusinya. 

1. Paracetamol – Obat pengurang rasa nyeri sekaligus penurun demam 

ini penggunaannya ada batasannya dan maksimal hanya sampai 4 

gram per harinya. Dosis ini pun hanya berlaku untuk pengonsumsi 

yang sudah dewasa saja. Efek samping berbahaya bisa terjadi bila 

melebihi dosis. 

2. Caffeine – Bagi pengonsumsi yang sudah dewasa, 100-200 mg oral 

adalah takarannya dan itupun tak boleh lebih sering dari setiap 4 

jam. Penggunaannya hanya sesekali saja karena terlalu banyak bisa 

berefek samping berbahaya. 

3. Carisoprodol – Obat ini hanya boleh dikonsumsi maksimal sampai 3 

minggu saja. Bagi pengguna orang dewasa, hanya boleh 250-350 mg 

secara oral sehari 3 kali sebelum tidur. Dosis yang sama juga bisa 

diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia 12 tahun ke atas.
7
 

Cara penanganan atau penindakan tehadap seseorang jika 

melakukan 

                                                           
7
http://batam.tribunnews.com/2017/10/02/ngeri.bahan.baku.pembuat.pil.zombie.
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peredaran obat-obat farmasi tanpa izin dari BPOM/Kementerian 

Kesehatan, jika dilihat melihat dari sudut pandang KUHP ini termasuk 

dalam tindak pidana, jadi pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. 

Akan tetapi tindak pidananya lebih ke arah pelanggaran. Penegakan 

hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah 

setimpal dengan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Kata setimpal 

dengan kesalahannya merupakan suatu pelajaran aparatur penegak 

hukum baik pada perumusan pembentukan hukum itu sendiri maupun 

penegakannya atau penerapannya.  

Setimpal dengan kesalahannya mengandung makna selain 

keadilan, juga mengandung makna kebenaran. Kebenaran akan dapat 

diamalkan aparat penegak hukum dengan pemahaman yang seksama 

tentang persepsi-persepsi hukum, baik dari hukum pidana maupun 

berasalkan dari yurisprudensi-yurisprudensi.
8
 

Berdasarkan hal-hal inilah, maka penulis merasa tertarik dan 

ingin meneliti masalah ini dalam tugas akhir yang berjudul “Sanksi 

terhadap Penjual Pil Paracetamol Caffeine Carisoprodol (PCC) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika dan Hukum Islam”. 

                                                           
8
Hasanuddin AF. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna 

Baru, 2004). hlm.165. 
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B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku penjual pil PCC menurut 

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009? 

2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku penjual pil PCC dalam 

hukum Pidana Islam? 

3. Bagaiamana persamaan dan perbedaan sanksi pidana penjual 

pil PCC dalam UU Narkotika dan Hukum Pidana Islam? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian :  

a. Untuk mengetahui sanksi terhadap penjual pil pcc menurut 

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 

b. Untuk mengetahui sanksi terhadap penjual pil pcc dalam hukum 

islam 

c. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan sanksi pidana 

penjual pil PCC dalam Undang-Undang Narkotika dan Hukum 

Pidana Islam. 
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2. Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi masukan dalam 

ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum 

Islam, mengenai Hukuman bagi pelaku tindak  pidana bagi 

penjual Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) menurut 

undang-undang No 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam. 

b. Secara praktis sebagai pertimbangan para penegak hukum 

(hakim) dan pemerintahan dalam menindak lanjuti suatu perkara 

pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana penjualan 

obat terlarang dengan maraknya tindak pidana penjualan obat 

terlarang saat ini dan sulitnya untuk mengetahui bagaimana 

tindak pidana tersebut terjadi. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti 

penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak 

ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis 

menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam 
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penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian Farid 

Fauzi, dalam skripsinya yang berjudul “sanksi tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dalm Undang -Undang No. 35 tahun 2009 

ditinjau dari hukum Islam”, menjelaskan bagaimana ketentuan sanksi 

tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
9
 

Yang kedua Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi 

Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan (Studi Putusan No.1902/Pid. B/2004/PN. Medan) yang 

ditulis oleh Leo Bastanta Barus Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara Medan 2010. Dia menjelaskan mengenai maraknya beredar obat 

tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperihatikan kita sebagai 

anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat 

akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan 

tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar
10

 

Namun yang menjadi pembeda antara penilitian terdahulu 

dengan penelitian yang penulis angkat adalah terletak pada obyeknya. 

Obyek yang  dikaji oleh Farid Fauzi adalah masalah sanksi pidana dan 

                                                           
9
 Farid Fauzi. “Sanksi tindak pidana penyalah gunaan narkotka dalam 

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 di tinjau dari hukum islam”. (Skripsi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yogyakarta. 2015) 
10

 Leo Bastanata Barus. “Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi 

Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

(Studi Putusan No.1902/Pid. B/2004/PN. Medan). (Skripsi – Universitas Sumatra 

Utara. Medan. 2010). 
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penyalahgunaan narkotika sedangkan yang penulis angkat obyeknya 

adalah pil PCC dimana pil PCC ini bukan tergolong narkotika. 

perbedaan dari penelitian Leo Bastanta dengan penulis, penulis lebih 

fokus pada sanksi yang akan dikenakan oleh penjual dan pengedar pil 

PCC dikaji dalam hukum Islamnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan
11

. dalam hal ini meliputi: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research) yakni salah satu bentuk penulisan kualitatif yang objek 

kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-

pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat 

berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penulisan, 

buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, 

dokumentasi resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.
12

 

 

                                                           
11

Bambang Wahyu. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2002) 
12

 http://www.academia.edu/12339457/Penelitian_Kepustakaan_yahya 
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2. Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat 

dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. 

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan langkah-langkah data 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat seperti peraturan  perundang-undangan. Bahan hukum 

dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil 

dari hukum positif Indonesia yang diambil dari Undang– 

Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
13

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Analisa bahan hukum sekunder dilakukan dengan 

membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, 

jurnal, artikel di website dengan tema penelitian. Data yang 

diperoleh kemudian didiskripsikan dan diabstraksi untuk 

kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian.
14
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 Mukti Fajar. Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum-

Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm.34 
14

 Ibid 
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3. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah 

penyusun kualitatif. Setelah data – data terkumpul, selanjutnya 

dianalisa dengan metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat 

umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini 

setelah penyusun mendapatkan data–data dan gambaran yang cukup 

jelas mengenai sanksi bagi pelaku pengedar dan penjual pil PCC 

menurut Undang – Undang No. 35 Tentang Narkotika. Kemudian di 

tarik dalam hukum pidana Islam dan sebuah kesimpulan. Apakah 

sanksi penjual dan pengedar pil PCC tersebut sesuai dengan hukum 

normatif dan/atau yuridis, atau menyimpang darinya. Adapun hukum 

normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep hukum 

Islam. 
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F. Sistematika pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam 

penyusunan skripsi ini, maka disusun dalam sistematika yang terdiri 

dari lima bab: 

Bab I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisikan tinjauan umum terhadap Undang-Undang 

Narkotika, penjelasan Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), 

meliputi pengertian Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), 

kandungan Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), Peredaran Pil 

Paracetamol Caffein Carisoprodol(PCC), sanksi bagi penyalahgunaan 

obat-obatan 

Bab III berisikan pandangan dari Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai Sanksi Penjualan Pil 

Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), meliputi definisi tindak 

pidana penjualan Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), Unsur 

tindak pidana Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), perbedaan 

dan persamaan sanksi bagi penjual dalam Hukum Islam dan Undang-

Undang Narkotika 
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Bab IV berisi pandangan Hukum Islam terhadap sanksi 

penjualan Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), yaitu meliputi 

tentang tindak pidana menurut hukum islam beserta ruang lingkupnya, 

unsur pidana terhadap tindakan penjualan Pil Paracetamol Caffein 

Carisoprodol(PCC) menurut hukum islam, dasar hukum serta sanksi 

penjualan Pil Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC). 

Bab V berisi pada bab ini penulis akan menarik suatu 

kesimpulan dan saran-saran apa yang diambil dalam judul skripsi ini. 

Dengan kata lain, pada bab lima ini berisikan kesimpulan dan saran-

saran penulis. 

 


