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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut delictum atau delicta, dalam 

bahasa inggris dan jerman disebut delict, dalam bahasa prancis disebut delit, yang 

diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa 

belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 

unsur kata. Yaitu, straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, 

baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan feit diartikan sebagai tindak, 

peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.1  

 Dengan demikian, secara harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. Strafbaarfeit meskipun 

terdapat dalam WvS belanda, dengan demikian juga terdapat dalam WvS Hindia 

Belanda (KUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang 

apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Maka para ahli hukum berusaha 

memberi arti dan isi dari istilah tersebut. 

1. Pompe  

Secara teoritis strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 

                                                           
1 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press 2016), 60. 
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terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan hukum.2 

2. Simons  

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan 

hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan 

oleh orang yang dapat diper tanggungjamabkan dan dapal dipersalahkan pada si 

pembuat.3 

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk 

menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a) Harus ada perbuatan manusia. 

b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum. 

c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan 

pidana. 

d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat. 

 Van Hamel membuat definisi yang hampir sama dengan Simons, tetapi 

menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat 

yang patut dipidana (strafwaardig). 

  

                                                           
2 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 180. 
3 M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana,  60-61 
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3. Moeljatno  

 Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif 

dalam masalah ini Satochid Kartanegara menurutnya unsur objektif adalah unsur-

unsur yang terdapat di luar diri manusia dan terbagi menjadi beberapa unsur 

yaitu:4 

1. Sifat melawan hukum. 

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP. 

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan kenyataan sebagai akibat. 

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku berupa: 5 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain. 

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan 

menurut Pasal 340 KUHP. 

5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP. 

  

                                                           
4 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, 192. 
5 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, 193. 
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C. Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu 

banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan 

tentang penggunaaan Narkotika dan sebagaimana korban dari berbagai kalangan 

dan usia berjatuhan akibat penggunaannya.  

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “Narkoun” yang berarti 

membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik Makarao mengemukakan 

bahwa “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 

tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan 

kedalam tubuh”.6 

Lebih lanjut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa 

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 ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 .7 

Merriam-Webster membuat definisi sebagai berikut : 

A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, 

relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes 

stupor, coma or convulsions; 

                                                           
6 Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 2. 

 7 Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 63. 
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Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat 

menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi 

dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang; 

 

A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of 

addictive naarcotics whether physiologically addictive and narcotic or not; 

Something that soothes, relives, or lulls (untuk memenangkan). 8 

 

Hari Sasangka menjelaskan bahwa:9 

 

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, 

cocaine, zat-zat yang bahaya mentahnya diambil dari bendabenda tersebut 

yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga 

Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong 

dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. 

 

Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma’ruf menyimpulkan:10 

a. Bahwa Narkotika ada dua macam, yaitu Narkotika alam dan Narkotika 

sintesis. Yang termasuk Narkotika alam ialah berbagai jenis candu, 

morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini 

termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan Narkotika sintesis adalah 

termasuk dalam pengertian Narkotika secara luas. Narkotika sintesis 

yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis 

obat yaitu: Hallucinogen, Depresant dan Stimulant.  

b. Bahwa Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang 

akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. 

Berbahaya apabila disalahgunakan. 

c. Bahwa Narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obatobat bius 

dan obat-obat berbahaya atau narcotic and gerous drugs. 

  

                                                           
8 Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, 63. 
9 Haris Sasangka, 2003, Narkotika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju 2003), 

33. 
10 Haris Sasangka, 2003, Narkotika dalam Hukum Pidana, 34. 
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2. Jenis dan Penggolongan Narkotika 

Berdasarkan jenisnya Narkotika dibedakan atas : 11 

a. Opioid (Opiat) 

 Opioid atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, 

Papaver somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium 

termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu 

preparat atau derivat dari opium dan Narkotika sintetik yang kerjanya 

menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. 

b. Morfin 

 Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin 

merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk 

tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. 

Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. 

c. Heroin 

 Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan 

merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di 

Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin 

menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan suasana hati yang 

tidak menentu. 

 Walaupun, pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, 

tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker 

terminal karena efek analgesik dan euforik yang baik. 

d. Kokain 

 Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan 

zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan 

dari tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, 

daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat 

                                                           
11 Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 81-89. 
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untuk efek stimulan. Nama lain untuk kokain, snow, coke, girl, lady dan 

crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk 

mendapatkan efek yang lebih kuat). 

e. Shabu-shabu 

 Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil 

berwana putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alcohol. Air shabu-

shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. 

f. Ekstasi 

 Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika 

atau alcohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat adiktif yang 

dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), suatu zat yang tergolong 

simultansia (perangsang). 

g. Putaw 

 Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang 

mengandung alcohol dan rasanya seperti green sand akan tetapi oleh para 

pecandu narkotika, barang jenis heroin yang masih serumpun dengan ganja 

itu di juluki putaw. Hanya saja masih kadar narkotika yang dikandung 

putaw lenih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai enam. 

h. Kanabis (Ganja) 

 Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman Cannabis sativa. 

Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan 

digulung menjadi rokok. Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman 

yang berbunga yang dikeringkan an berwarna coklat-hitam. Nama yang 

umum untuk kanabis adalah marijuana, grass, pot, mary jane. Nama lain 

untuk menggambarkan tipe kanabis dalam berbagai kekuatan adalah hemp, 

chasra, bhang, dagga, ganja. 
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i. Seditivia/Hipnotika 

 Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai 

obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturate atau 

senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika 

golongan IV. 

Jenis-jenis Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tenteng 

Narkotika pada Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan 

menjadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan 

III.12 

1. Narkotika Golongan I 

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya 

dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan.13 

2. Narkotika Golongan II 

Yang disebut dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika yang 

berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan 

Narkotika golongan III hanya tinggal Narkotika golongan II.Narkotika golongan I 

tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena 

Narkotika golongan ini tidak dapat di gunakan untuk terapi dan mempunyai 

                                                           
12 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
13 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta:  Djambatan 2009), 160. 
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potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau 

digunakan untuk pengobatan.14 

3. Narkotika Golongan III 

Yang dimaksud Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan.15 

 

D. Narkotika dalam Hukum Positif 

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “narcotics” yang 

artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, 

yaitu papaper somniferum (candu), erythroxyion coca (kokain), dan cannabis 

sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran.16
 Cara kerjanya 

mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, 

bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Narkoba sebuah singkatan dari 

kata narkotika dan obat-obat telarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah 

NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan 

zat adiktif. Semua bentuk narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat 

menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.17 

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan 

bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

                                                           
14 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia,  163. 
15 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia,  167. 
16 Ahmad Syafii, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam, (Palu: STAIN Datokarama 2009), 226. 
17 Kharisudin, INABAH, (Surabaya: Bina Ilmu 2005), 147. 
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tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika.18
 Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang N0. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika disebutkan, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau 

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas 

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada 

Pasal 1 ayat (1) psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan 

perilaku.19
 Terdapat empat golongan psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 

Tahun 1997, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam 

golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika 

hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

Sabu-sabu adalah psikotropika atau narkotika yang bukan tanaman dan 

sangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. 

Narkotika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya 

                                                           
18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
19 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 
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sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya crystal meth.20
 Akibat 

menggunakan sabu-sabu antara lain ;21 

(1) Dapat menyebabkan rusaknya organ-organ tubuh terutama otak dan 

saraf yang mengatur pernafasan.  

(2)  Banyak yang mati karena sesak nafas, tiba-tiba berhenti bernafas karena 

saraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi 

instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan 

mati. 

(3) Paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi, tidak mau 

makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, 

kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat.  

(4) Pupil mata melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin.  

(5) Mual atau muntah dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah 

(pemakai baru, lama, dosis tinggi).  

(6) Perasaan dikejar-kejar.  

(7) Perasaan dibicarakan orang, agresif dan sifat bermusuhan, rasa gelisah. 

(8) Tidak bisa diam dalam waktu 24 jam, gangguan detak jantung, 

perdarahan otak, hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung 

yang berakibat meninggal dunia. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi 

semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. 

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang 

akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari 

sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.22 

                                                           
20 Zahroni, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, (Jakarta: Grafindo Awanawan 1980), 56. 
21 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional , 74. 
22 Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga 1984), 124. 
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Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan 

sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara 

komulatif.23 

Penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini memberikan pengertian 

bahwa perbuatan menggunakan narkotika baik golongan I dan golongan II berupa 

tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin 

dari pihak yang berwenang. 

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (jarīmah) 

yang mempunyai konsekuensi hukum, di mana perbuatan penyalahgunaan 

narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan 

perundangundangan secara khusus, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Yang termasuk katagori narkotika adalah morfin, heroin, 

kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya. 

E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

 

Sesuatu yang memabukkan di dalam al-Qur’ăn disebut khamar, artinya 

sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda, namun 

cara kerja khamar dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak 

                                                           
23 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi khamar 

(narkotika) dilakukan secara bertahap.24 

Khamar merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur’ăn dan Hadits 

yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut 

bahasa, kata khamar berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup 

atau dapat juga diartikan kalut. Menurut etimologi, dinamakan khamar karena ia 

mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa, khamar meliputi semu benda-

benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka 

khamar di samping diartikan sesuai dengan bendanya, juga akibat dan 

pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.25 

Khamar adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang 

potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamar 

mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunanya mabuk. Oleh karena itu, 

makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya 

atau terganggu disebut khamar. Dengan memperhatikan pengertian kata khamar 

dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya 

(khamar, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat 

memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat 

mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.26 

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari 

tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan 

                                                           
24 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media 2003), 289. 
25 Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Longung Pustaka 

2004), 125. 
26 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, 289. 
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buruk adalah khamar, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. 

Termasuk di antaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, 

baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya. Meskipun benda-benda terlarang 

seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, 

namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamar, karena sama-sama 

dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan 

ketergantungan.27
 Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-

Qur’an, surat al-Maidah ayat 90, yaitu: 28 

 الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطانيا أيها الذين آمنوا إنما 

 فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Ayat di atas menjelaskan, Islam melarang khamar secara berangsur-angsur, 

karena khamar dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal juga 

merusak jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha 

menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya 

yang ditimbulkan. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus 

dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka 

segala tindakan yang dapat merusaknya dilarang.29
 Dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 219 disebutkan: 30 

ن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر م

كرونلعلكم تتفنفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين هللا لكم اآليات   

                                                           
27 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika 2004), 12. 
28 Al-Maidah (5): 90. 
29 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289-291. 
30 Al-Baqarah (2): 219. 
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Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum 

minuman keras adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i 

dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman bagi peminum minuman 

keras adalah dera empat puluh kali. Dengan demikian menurut pendapat Imam 

Syafi’i, hukuman had empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat 

puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta’zīr.12 Narkotika termasuk kategori 

kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, 

bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamar 

sangat kecil, sementara dampak negatifnya begitu besar. 

Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak 

memabukkan maka sedikit pun tetap haram, meskipun yang sedikit itu tidak 

memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari 

pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah 

haram.31 

F. Pengertian Pecandu Narkotika 

Pecandu narkotika menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 mengatakan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang 

menggunakan narkotika dan dalam keadaan  ketergantungan pada narkotika, baik 

secara fisik maupun psikis.32 Yang dimaksudkan ketergantungan pada narkotika 

adalah suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika 

secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek 

                                                           
31 Yusuf Qharadhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), 109. 
32 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna 

Narkotika (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 64. 
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yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-

tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

golongan narkotika dan atau golongan psikotropika dalam keadaan 

ketergantungan pada golongan narkotika dan golongan psikotropika, baik secara 

fisik maupun psikis. 

Sebelum seseorang itu betul-betul menjadi pecandu yang parah, maka 

sebelum itu, ada tahapan-tahapan tertentu. Berikut ini adalah tahapannya:33 

a) Abstinence,yaitu periode,dimana seseorang tidak menggunakan 

narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional 

b) Social Use, periode di mana seseorang sudah mulai mencoba narkoba 

untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan 

sosial, financial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini 

masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut. 

c) Early Problem use, artinya periode di mana individu sudah 

menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah 

menimbulkan efek dalam kehidupan social si penyalahguna seperti 

malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dll. 

d) Early Addiction, adalah kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan 

perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini 

mengganggu kehidupan social yang bersangkutan. Si pecandu ini 

sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan 

cenderung untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma 

yang berlaku. 

e) Severe Addiction, adalah periode seseorang yang hanya hidup untuk 

mempertahankan kecanduannya, dan sudah mengabaikan kehidupan 

                                                           
33 Dedi Humas, Mengenal Therapeutic Community (On-line), tersedia di 

http://dedihumas.bnn.go.id (18 November 2019). 
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social dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani 

melakukan tindakan criminal demi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi narkoba. 

Untuk menjadi seorang pecandu narkoba, tahap yang individu tersebut lalui 

yakni dari abstinence, social use, early problem use, early addiction dan serve 

addiction. Jika dijelaskan maka abstinence adalah individu yang belum mengenal 

narkoba. Social use adalah tahap coba-coba, early problem use adalah individu 

sudah menyalahgunakan narkoba yang sudah menimbulkan efek. Early addiction 

adalah individu yang mengalami ketergantungan narkoba baik fisik, psikis, mental 

dan sosial. Sedangkan serve addiction merupakan tahap dimana individu sudah 

ketergantungan dan berani melaukan tindak kriminal demi untuk membeli 

narkoba. 

 

G. Pengertian Anak 

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk 

menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. 

Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik 

beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara 

umun, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai 

manusia yang masih kecil.34 Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah 

keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan 

                                                           
34 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

735. 
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identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi 

lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang 

yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.35 

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami 

fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri 

tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas 

dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 

dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga 

fase, yaitu :36 

1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam ;  

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 

tahun;  

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;  

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.  

2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa 

dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari 

luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan 

kepribadian.  

3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa 

muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi 

muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan 

telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, 

dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses 

kemantapan. 

 

                                                           
35 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

AsySyari’ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), 56. 
36Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

AsySyari’ah), 57 
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Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda 

memuat peraturan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang 

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih 

dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 

(dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. 

Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan 

dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan 

keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;37 

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-

undang di atas, dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak 

dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam 

hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang 

yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, 

baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia 

sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita 

dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;38 

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung 

jawaban pidana menurut syari’at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu 

kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan 

                                                           
37 Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.   
38 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

AsySyari’ah), 59. 
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anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan 

para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu :39 

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir  

 Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) 

tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak 

dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak 

belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia 

tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum 

usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, 

lingkungan, keadaan dan mental.  

2. Masa kemampuan berpikir lemah  

 Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan 

(baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) 

tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan 

belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun. Pendapat 

yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.  

3. Masa kemampuan berpikir penuh  

 Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau 

dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 

(delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang 

dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-jarimah yang dapat 

dibuatnya bagaimanapun juga macamnya. 

H. Pengertian Orang Tua atau Wali 

Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orang tua atau 

biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang 

membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya 

                                                           
39 Andi Oghi Sandewa, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang 

Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak 

Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negri Raden fatah, 2014), 28.   
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dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. 

Tetapi yang kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan 

pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki‐laki dengan perempuan berdasarkan 

hukum dan undang‐undang perkawinan yang sah.40 Orang tua adalah orang yang 

mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab 

dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang 

paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. 

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua juga telah 

memperkenalkan anaknya kedalam hal - hal yang terdapat di dunia dan menjawab 

secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan 

yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua adalah 

pusat kehidupan rohani si anak juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam 

luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari 

terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. 

Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas anak-anak. 

Memberikan informasi yang benar tentang narkotika mulailah pada umur 

sedini mungkin, kalau perlu sebelum memasuki usia sekolah. Pada tahap ini 

jelaskan bahwa beberapa benda berbahaya buat tubuh, katakan kepada si kecil 

bahwa mereka hanya boleh menelan obat yang diberi dokter dan orang tua. 

                                                           
40 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 

318 
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Kepada anak SD umpamanya, sebaiknya mulai “didongengkan” tentang bahaya 

merokok dan minuman beralkohol. Katakan yang sebenar-benarnya tentang 

penyakit kanker, tentang sakit paru-paru, sampai penyakit emosi, pikiran dan 

perilaku. Pada tahap SD belum waktunya dijelaskan mengenai jenis-jenis narkoba 

yang beredar di masyarakat penjelasan seperti ini sebaiknya kepada anak SMP, 

lengkap dengan pengetahuan tentang bahaya masing-masing dari obat-obatan itu. 

Jika sudah waktunya orang tua juga harus bisa menjelaskan mekanisme 

bekerjanya obat-obatan itu terhadap otak, perilaku, emosi, serta bahayanya 

terhadap organ-organ tubuh. Dengan penjelasan yang memadai, diharapkan akan 

menimbulkan sikap kritis dari dalam diri anak, ketika suatu waktu ada yang 

menawarkan narkoba, si anak berani menolak ajakan orang untuk menggunakan 

narkoba.41 

I. Pengaturan yang Mewajibkan Orang Tua untuk Mendidik Anak 

Menjadi orang tua bukan hal mudah, ada kewajiban dan tanggung jawab di 

dalamnya terutama dalam hal mendidik anak. Setiap orang tua tentunya akan 

berusaha maksimal dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

                                                           
41 “Adil Patawi Anwar, Pengertian Orang Tua Serta Tanggung Jawabnya Terhadap Anak”, 

http://news.rakyatku.com/read/47833/2017/05/06/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-

terhadap-anak, (diakses 02 Januari 2020, pukul 17.49). 

http://news.rakyatku.com/read/47833/2017/05/06/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak
http://news.rakyatku.com/read/47833/2017/05/06/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak
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b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanamannilai budi pekerti 

pada anak. 

(2) Dalam hal orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya,atau 

karean sesuatusebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan 

pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

J. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menetukan apakah seseorang terdakwa 

atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 

atau tidak. 

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
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kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang 

terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas 

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum 

untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 

seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-

pidanakan. 42 

K. Unsur-Unsur Pertanggujawaban Pidana 

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni : 

a. Mampu bertanggung jawab 

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:43 

1. Keadaan jiwanya 

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara 

(temporair) 

- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 

sebaginya) 

- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya 

2. Kemampuan jiwanya 

 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 

                                                           
42 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta& 

PuKAP-Indonesia, 2012), 75 
43 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana,  76. 
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- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan 

- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

b. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah 

melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh 

hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. 44 

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang 

dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, 

yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :45 

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) 

2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab 

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan 

4. Tidak adanya alasan pemaaf 

 

c. Tidak ada alasan pemaaf 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 

bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan 

dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan 

apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) 

melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan 

                                                           
44 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana,  77. 
45 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 177. 
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untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau doronga dari sesuatu, yang 

jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.46 

 

L. Sanksi 

 Sanksi berasal daari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman 

hukuman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan 

(hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan 

undang-undang. 

 Menerut pengertian lain sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi 

menegakkan hukum atau memaksa menindahkan norma-norma hukum. Sanksi 

sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang 

merupakan pelanggaran hukum, baik batal demi hukum maupun batal setelah ini 

dinyatakan oleh hakim.47 

 

 

1. Sanksi Menurut Hukum Positif 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi lebih sering 

disebut, sanksi pidana atau bahkan pidana saja. Sanksi pidana adalah suatu 

hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang 

yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena 

hukuman lain dari pihak berwajib. 

                                                           
46 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, 86-87. 
47 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), 
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 Sanksi Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat 

tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi 

atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan 

Negara kepada pembuat delik. 

 Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas:48 

a. Pidana Pokok  

1. pidana mati;  

2. pidana penjara;  

3. pidana kurungan;  

4. pidana denda;  

5. pidana tutupan.( UU No.20/1946 ) 

b. Pidana Tambahan  

1. pencabutan hak-hak tertentu;  

2. perampasan barang-barang tertentu;  

3. pengumuman putusan hakim.  

 Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang 

akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar 

hukum dari pidana. 

 

2. Sanksi Menurut Hukum Islam 

 Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam dalam 

tinjauan hukum Islam adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah 

SWT dengan dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut ada 

                                                           
48 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 6. 
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kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan 

perbuatan yang diperintahkan.49 

a. Hudud  

Hudud berarti larangan, hudud adalah hukuman yang telah ditentukan 

dan dieteapkan Allah didalam Al-Qur’an atau hadis, hukuman hudud 

ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumanya 

dan tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Hudud hanya dijatuhkan 

atas tindak kejahatan berikut: (1) zina (pelaku dirajam [jika muhshan/telah 

menikah] atau cambuk 100 kali [jika ghayr muhshan/belum menikah]), (2) 

homoseksual/liwâth (pelaku dibunuh), (3) qadzaf/menuduh berzina tanpa 

didukung 4 orang saksi (pelaku dicambuk 80 kali), (4) minum khamar 

(pelaku dicambuk 40/80 kali), (5) murtad yang tidak mau kembali masuk 

Islam (pelaku dibunuh), (6) membegal/hirâbah (pelaku dibunuh jika hanya 

membunuh dan tidak merampas; dibunuh dan disalib jika membunuh dan 

merampas harta; dipotong tangan dan kaki secara bersilang jika hanya 

merampas harta dan tidak membunuh; dibuang jika hanya meresahkan 

masyarakat, (7) memberontak terhadap Negara/bughât (pelaku diperangi 

dengan perang yang bersifat edukatif, yakni agar pelakunya kembali taat 

pada Negara, bukan untuk dihancurkan, (8) Mencuri (pelaku dipotong 

tangannya hingga pergelangan tangan jika memang telah memenuhi syaratu 

ntuk dipotong). 

b. Jinayat 

Jinayat adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang 

mewajibkan adanya qhishas (balasan setimpal) atau diyat (denda). 

Penganiayaan disini mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan 

anggota tubuh. Penganiayaan di sini mencakup penganiayaan terhadap jiwa 

dan anggota tubuh. Jenis-jenisnya adalah: (1) Pembunuhan/penganiayaan 

                                                           
 49 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1. 
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yang berakhir dengan pembunuhan, (2) Penganiayaan tanpa berakhir dengan 

pembunuhan. 

 

c. Ta’zir 

Ta’zir adalah jenis hukuman yang belum ditetapkankan oleh syara’, 

melainkan diserahkan kepada ulul amri, baik penentuan maupun 

pelaksanaanya.50 Yang bentuknya bersifat pilihan dan besaranya 

dalam batas tertinggi atau terendah. Sanksi ta’zir dapat berupa: (1) 

hukuman mati; (2) cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali; (3) penjara; 

(4) pengasingan; (5) pemboikotan; (6) salib; (7) ganti rugi (ghuramah); (8) 

peyitaan  harta; (9) mengubah bentuk barang; (10) ancaman yang nyata; (11) 

nasihat dan peringatan; (12) pencabutan sebagain hak kekayaan (hurmân); 

(13) pencelaan (tawbîkh); (14) pewartaan (tasyhîr). 

 

d. Mukhalafat  

Mukhalafat adalah pelanggaran terhadap aturan dan larangan yang 

ditetapkan oleh negara. Syariat telah memberikan hak kepada Khalifah 

untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran 

terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para 

pelanggarnya. 

                                                           
50 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas- Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 18. 


