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Narkotika mcrupakan salah satu masalah nasional yang pcrlu 
ditanggulangi bersama. Kcbersamaan antar pcmcrintah dan masya
rakat mcnjadi kcharusan dalam upaya mcnanggulangi bahaya nar
kotika tcrscbut. 

Bangsa Indonesia yang agamis mcndorong bcrkcmbangnya 
peranan ummat bcragama dalam upaya pcnanggulangan pcnya
lahgunaan narkotika. Nilai-nilai agama mcnjadi faktor pcnting 
dalam tinda.kan pcncegahan, schingga dapat mcnghindarka.n 
sescorang dari pcrbuatan-pcrbuatan yang sifatnya mcnyalahgu
na.kan narkotika. 

Pcncrbitan Buku Pcdoman Pcncrangan Pcnanggulangan Pc
nyalahgunaan Narkotika mcnurut pandangan agama Islam, Pro
testan, Katolik, Hindu dan Budha diharapkan mcmpunyai arti 
dalam upaya mcnanggulangi bahaya pcnyalahgunaan narkotika 
dimaksud. 

Wassalam 
DIREKTUR PENERANGAN AGAMA ISLAM 

rs. H. HUSE IN SE GAF, MA. 
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PENDAHULUAN 

Narkotika adaJah scbutan yang sudah lama Jikenal di Indo
nesia untuk jenis-jenis obat bius yang dapat disalah gunakan pema
kaiannya. lsrilah penyalahgunaan narkotika menjaJi lebih mema
syarakat setelah media masa sering m~mberitakannya. baik dari 
segi bisnisnya maupun para korban penyalahgunaannya .. 'v\asalah 
narkotika banyak dikaitkan dcngan "Kenakalan Remaja,, dan 
mulai berkcmbang sekitar pada dasawarsa tujuh puluhan. 

Penyebab utamanya, di antaranya adalah karcna adanya aki
bat sampingan dari kepesatan yang fantastis dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi di negara-negara maju, di mana hal ini membawa 
pengaruh negatif kcpada negara-negara yang sedang berkembang, 
di samping melalaikan masalah utama, yaitu masalah pendidikan, 
termasuk masalah pendidikan agama yang masih banyak yang ter
tinggal iru. Lebih jauh dapat dirasakan, hubungan antar manusia 
mcnjadi renggang, nafsu-nafsu, karena kesibukan-kesibukan 
yang merenggangkan hubungan antar individu. Hal tersebut meng
akibatkan juga renggangnya hubungan dalam keluarga di mana 
masing-masing anggota keluarga kadang-kadang hidup dengan 
caranya sendiri-sendiri dan lcpas dari kontrol kebersamaan. Situasi 
scperti itu juga dirasakan di Indonesia. Keadaan demikian telah 
dirasakan oleh para pimpinan negara, pimpinan keagamaan dan 
tokoh-tokoh masyarakat dan cepat mengambil kesimpulan bahwa 
penyalahgunaan obat bius, khususnya di kalangan remaja, bukan 
sekedar penyalahgunaan narnun lebih berbahaya dari itu. Peme
rintah sudah menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan narko
rika sebagai bahaya nasional yang dapat membahayakan sendi
scndi kehidupan negara dan bangsa yang harus ditanggulangi secara 
tuntas. Bahkan kalau dilihat secara makro, bukan saja merupakan 
bahaya nasional, tetapi sudah mcnjadi bahaya internasional meng
ingat jangkauannya yang mencapai berbagai belahan dunia. Oleh 
karena itu penanggulangannya harus sccara tuntas baik secara 
preventif maupun secara kuratif. Hal ini sangat pcnting mengingat 
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situasi pcnyalahgunaannya mcnunjukkan gcjala mcningRizL Prc
sidcn Socharto dalam amanatnya ketika mcmbuka Pcmtcmuan 
Ahli Narkotika ASEAN kedclapan tanggal 2 April! l9.8~ antara 
lain mengatakan: 

"Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mcnanggulangi ba
haya obat bius itu. Namun kenyataan pcnyalahgunaan di kawa.san 
ini masih menunjukkan peningkatan". Mcnurut Presiden, ASEAN 
menjadi kawasan yang rawan tcrhadap bahaya narkotika. 

Dilihat dari motif pcnycbaran narkotika maka pada Pcna
taran Pcnyuluhan Bahaya PcnyaJahgunaan Narkotika Tingkat 
Nasional II, Ors. M. Ridwan Ma 'ruf dalam prasarannya (bcrjudul 
"Narkotika, Masalah dan Budayanya 11

) menycbutkan beberapa 
motif yang mcndorong orang mcmpcrdagangkan obat-obat bius 
tersebut, sepcrti : 

a. Kcunrungan yang berlipat gandai 
b. Unruk mcngadakan subvcrsi dan infiltrasi; 
c. Mcrusak generasi muda dan mcngganggu Hankamnas; 
d. Mcngadakan pcngacauan ckonomi dcngan pcnyclundupani 
c. Mcrusak moral dan kepribadian bangsa. 

Schubungan dcngan itu usaha pcnanggulangan bahaya nar
kotika ini harus dilakukan terus-mcnerus dan mclalui bcrbagai 
pcndckatan, antara lain pcndekatan agama Islam. 

Dalam menanggulangi korban bahaya narkotika ternyata 
bahwa penanggulangan mclalui pcndckatan agama mcnunjuk
kan kebcrhasilannya. Dalam hal ini Menteri Sosial Ny. H. Nani 
Soedarsono, ketika membuka Latihan Pembina Inabah Pondok 
Pcsantten Suryalaya mcngatakan bahwa pcnanggulangan korban 
penyalahgunaan narkotika melalui pcndckatan agama yang dila· 
kukan bebcrapa tahun tcrakhir ini ternyata mcnunjukkan hasil 
posit if. 
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BAB I 
MASALAH NARKOTIKA DI INDONESIA 

Indonesia adalah negara berkembang yang secara umum 
tidak terlepas dari akibat sampingan kemajuan ilmu dan tek
nologi yang berasal dari negara-ncgara maju. Satu di antara 
akibat sampingan itu ialah menyuburnya bahaya narkotika di 
kalangan remaja di Indonesia. 

Bahaya narkotika di Indonesia dimungkinkan mengingat 
letak geografis negara kita yang berada di antara dua benua dan 
merupakan jalur lalu lintas ramai yang sekaligus merupakan dae
rah transit di samping menjadi daerah pemasaran. 

Indonesia sebagai negara Kepulauan dengan keluasan laut, 
pantai-p~a;~ ~erta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnva 
dapat diawasi, merupakan d:.ter~ rawan bagi usaha-usaha penye
lundupan. Lctak Indonesia dengan negara penghasil utama nar
kotika yang terkenal dengan sebutan Golden Triangle (batas 
ncgara Thailand, Burma dan Laos) mempunyai pengaruh yang 
~i~ak kecil terhadap meluasnya pcnyebaran narkotika di kawasan 
m1. 

Pcrlu dicatat pula, bahwa lcbih kurang 30% pcnduduk Indo
nesia ( 160 juta tahun 1980) adalah remaja yang berusia di antara 
10-24 tahun. Sclain merupakan tcnaga yang luar biasa bagi usaha
usaha pembangunan maka usia terscbut juga dapat menjadi sasaran 
penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut akan mcnjadi semakin 
runyam manakala kita ketahui bahwa kegiatan kejahatan narko
tika adalah kegiatan yang terorganisasi rapih dan bersifat inrerna
sional yang beroperasi dengan sistim scl-sel yang serba tcrtutup 
dan scrba rahas1a. 

Usaha gelap tersebut demikian pesat dan meluasnya karena 
tertunjang oleh sistim informasi dan transportasi yang juga amat 
effektif dan effisien. 
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Sebagai akibat dari pesatnya s1st1m informasi dan transpor
tasi di Indonesia, imbas bahaya narkotika juga sudah mulai sema
kin meresahkan karena remaja desa tidak lagi bersifat lugu dan 
sederhana, melainkan sudah menjalar laku atau pola hidup "rema
ja kota". J uga arus urbanisasi dari desa kc kora yang amat sulit 
untuk dibendung dengan berbagai peraruran yang pernah dibuat. 

Kenyataan-kenyaraan seperti digambarkan di atas merupakan 
bahaya nasional yang dapat mengganggu usaha-usaha pembangun
an yang selama ini telah d irasakan hasilnya. 

Di ba\vah ini diseburkan beberapa bahaya narkotika : 

1. Bahaya narkoti.ka yang bersifat pribadi. 
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a. Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara 
drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan 
pclawan terhadap apa atau siapapun. 

b. Menirnbulkan sifar masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, 
seperti ridak lagi memperhatikan pakaian, tempat di mana 
ia tidur dan sebagainya. 

c. Scmangat belajar mcnjadi demikian menurun dan suatu ke
tika bisa saja si korban bcrsikap scperti orang gila karena 
rcaksi dari pcnggunaan narkotika tersebut. 

d. Tidak lagi ragu unruk mengadakan hubungan scks karena 
pandangannya tcrhadap norma-norma masyarakat, terhadap 
adat kebudayaan bahkan pandangannya tcrhadap ketentuan 
Agama sudah sedemikian melonggar, bahkan pupus sama se
kali. 
Dorongan seksnya sering menjadi brutal dan terjadilah kasus
kasus pemerkosaan, bahkan sudah inelanda anak-anak di ba
wah umur. 

e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan 
rasa nyer1 atau menghilangkan sifat ketergantungan tcrhadap 
obat bius. 



f. Menjadi pcmalas dan bahkan hidup santai. 

2. Bahaya yang bersifat kcluarga. 

a. Tidak lagi segan untuk mcncuri uang atau bahkan mcnjual ba
rang-barang di rumah yang bisa diuangkan. 

b. Tidak lagi mcnjaga sopan santun di rumah bahkan mclawan 
kcpada orang tua. 

c. Kurang mcnghargai harta milik yang ada di rumah, scpcrti 
mengcndarai kendaraan tanpa pcrhitungan rusak atau mcn
jadi hancur samasckali. 

d. Menccmarkan nama kcluarga. 

3. Bahaya yang bersifat sosial. 

a. Bcrbuat yang tidak scnonoh (mcsum) dcngan orang lain, 
yang bcrakibat tidak saja bagi yang bcrbuat mclainkan 
hukuman masyarakat yang bcrkcpanjangan. 

b. Mcncuri milik orang lain demi mcmperolch uang. 

c. Mcngganggu kctcrtiban umum, scpcrti ngcbut dan lain-lain. 

d. Mcnimbulkan bahaya ba.gi kctcntraman dan kcsclamatan 
umum antara lain karcna kurangnya rasa scsal manakala 
bcrbuat kcsalahan. 

4. Bahaya bagi bangsa dan ncgara. 

a. Rusaknya pcwaris bangsa yang scyogyanya siap untuk mc
nerima tongkat cstafcta. 

b. Hilangnya rasa patriotismc atau rasa cinta bangsa yang pada 
gilirannya mudah untuk dikuasai olch bangsa asing. 

c. Penyelundupan dalam bcntuk apapun adalah merugikan nc
gara. 
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BAB II 
PANDANGAN ISLAM TERHADAP 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

1. Manusia dan Agama 

Di antara sckian jumlah makhluk ciptaan Allah maka terca
tat bahwa Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang pa
ling istimcwa dan luar biasa. 

a. Manusia lahir dcngan fitrah, ini berarri bahwa semcnjak lahir 
manusia sudah mcmiliki potcnsi untuk berperi laku. Salah satu
nya ialah bcru pa anugrah Allah yang dinamakan Fitrah Aga
ma: 

"'.,,,,,,~~, :., ~·· \4!• ·""' •4:n....:l/• ""•-fr .. ~ u ..... ~. ~ , _A.... ---1}\9 
/ " ./ ,__v-./ ~/ .,-=e -~~ 

~j ,~ • __ , \ ~\\ '· ~ .:(~ "• •..(. ~ \"'•( ~- "t.J, \--;:---- v->J ~.;) 4.ll'~~~ .J ~l.f·· . .. / / / "/ / -: . .. ~ 
/e.I-'•/ "' 1"'.{~/ . ? 

('ri (-'_)\) ~~ --j '-ttt.~~\-: .,.LJ 

"'Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah yang~
rupakan fitrah Allah di mana manusia diciptakan di atas dlzsar fitrah ter
sebut. Tidak ada '{Jl!nl.bahan pada fitrah Allak ltulah Agama yang benar, 
namun kebanyakan manusia tidak mau tahu": 

(Ar Rum ayat 30). 

b. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang .di
ciptakan dcngan bcntuk ciptaan yang tcramat scmpurna d.e
ngan indra yang lcngkap. 
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"Sungguh le/ah Aku ciptakan manuti.11 itu dalam bartuk. ciptaan ya111 
teramat sempuma·: 

(Surat At nn. Ayat 4). 

c. Manusia adalah makhluk yang dimulia.kan sejak semula, dan 
'k.cmuliaan itu tetap disandangkan kepa.da anak cucuk keturun
an Adam. 

-- . ::f, -"-~"'' . . .,I ~ / /-;\ •. "\ ...... :~: ~ / ~ • ..:..J _f:-' u ~ .._, ,. ~ IJ 
, / / \ ..... 
,,,-~ ' ,,,,.. . ,.. / / / . 

~. ""'. ·- ~/ • / \· l ~ . .. l/. \:' \ / 0 ./_ \ ~ ~ 1' // U-.. . _,,.._A - ..,, 't ~ - ..,_\_k!_ ·~ ~ ~ ' , a 
.. ,,.... ' .._/ / • •• ~/ -"'JJ 

~ / 

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan seluruh anak. cucu keturunan 
Adam. Kami mudahkan urusan mereka di daratan dan di lautan. Kami 
anugrahkan mereka n"zki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka de
nga11 kelebihan yang banyak dari kebanyakan makhluk lainnya yang 
telah Kami ciptakan ·: 

(Al /sra• ayat 70). 

d. Allah mcnctapkan manusia scbagai Pcngu asa di bu mi (Khali
fah Allah) dan bumi ini keseluruhannya diserahkan pengelo
laannya kepada manusia sebagaimana ungkapan Surat Al 
Baqarah ayat 2 9. 

~ 

~ ...... J/ ·{; 9 ,,,_ .. ~-::,~/J/.. ,,,,,. / 
• 44_ >.~,J'~ -~~:~l~ ~ -~ \i:,lJ 

.. ,JI v -"""' '""'U-~ ~,,,, ,,, ..... . - ..... / , -
(~4\ ,;~1) 

• 

Sekecil apapun yang dinamakan pimpinan mcmerlukan 
pedoman dasar sebagai landasan menj alankan kcpcmimpinan-
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n)'·a. Manusia adalah pimpinan di bumi ini pasti manusia mc
mcrlukan pedoman dasar tcrscbut. Maka Allah mcnurunkan pe
doman dasar tcrscbut yang dirujukan kcpada manusia dan pe
doman dasar itu adalah Islam. 

2. Sikap manusia tcrhadap agama. 

Pcrsepsi manusia terhadap Agama (Islam) adalah bermacam
macam: 

a. Ada yang mcyakini bahwa Islam adalah hanya untuk kebaha
giaan di akhcrat. Karcnanya dunia harus ditinggalkan atau sc
kcdarnya saj a. 

b. Scbagian yang lain bcrkcyakinan bahwa Islam mcmang perlu, 
namun banyak di antara mcreka yang mcnangguhkan pcr
hatiannya kc usia tua atau kc mcnjclang akhir hayat. 

Tcrdapatlah ungkapan-ungkapan "mumpung masih mud a" 
atau juga '7uhan itu kan Maha Pcngasih" dan scbagainya. 

c. Lcbih dari itu tcmyata tidak scdikit yang bcrpcndapat, di
ungkap atau tidak, bahwa Islam itu pcrlu tak pcrlu. 
Kchidupan dunia adalah yang pcrlu, kcpuasan dunia adalah 
yang dicari. 
Kadang-kadang manusia scpcrti ini mcmandang bahwa Islam 
adalah tidak lcbih dari Agama yang tcrdiri dari scdcrctan 
larangan yang mcnghalangi kcmajuan. 
Hal scpcrti itu nampaknya scmakin mcndapat pcngikut ma
nakala kita mcnyaksikan nyanyian-nyanyian yang mcnyuguh
kan kalimat-kalimat ni'matnya bcrcinta (tanpa perkawinan) 
atau film-film kolosal yang sclalu "mcmcnangkan" kcduniaan. 
Begiru juga bahan-bahan bacaan yang sccara pcrlahan-lahan 
mcmbawa manusia kc arah hidup tanpa Agama. 

d. Pcrhatian manusia tcrhadap aj aran Islam scmakin mcnggairah
kan. Penilaian tcrhadap Islampun scmakin mcndckati kcbe
naran, dan bahkan banyak sudah yang mcmandang bahwa Islam 
adalah salah saru alternatif dalam mcncntukan sikap hidup 
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E!lJna mencapai apa yang sebenarnya harus dicapai dalam kc
hidupan ini, baik secara pribadi atau kehidupan bc:nnasyarakat. 

3. Tujuan ajaran Islam. 

Manusia adalah Khalifah Allah yang diamanati untuk mcnge
lola bumi. Islam adalah pc:doman dasar bagi manusia di dalam 
menjalankan missinya di dalam kehidupan ini. 
Tujuan diturunkannya Islam kepada manusia .ialah kc:hidupan 
yang sc:rasi, seimbang, selaras dan bcrkcsinambungan hingga ke 
akherat kelak dalarn suasana yang tc:nang, mantap, mapan dan 
mandiri. ltulah yang dinamakan HASANAH. 
Hal tersc:but antara lain diungkap di dalam Al Qur'an surat Al 
Qashash ayat: 77. 

/ •/ / , • / 1 ' / / 

~-~ ';/: ~~l'l~\~lJiu\~ ' .. , \~ ~l~ ... ,,,,, v- J ~ / .....,./ _,,,, \C_· .:....../ 

···~"'""'~ ,~ ..,,,_,.,_,,,(2'• •/.,""'G~' ,,, ~,.J Jti, \ 4.1)1• I °>\~ • ¢' '>...~ ~' ... 
~ . ";_,/ - " u u / .. '--""""' / 

/. .,,,1. J J / ' / / • . ,/ -t 
. cJ:.>..."""'t'~-~ )'/ill\~\~._)~\~;~, .. // ./ '/ / /' 

.. Cari/ah dari apa yang tel.ah dianugerah/c.an Allah kepadamu kehidupan 
akllcrat nanw·n jangan sekali-kali kamu melalaikan kehidupan di dunia ini 
Bcrb11at ihsanlah kepada sesama sebagaimana Allah senantiasa berbuat ke
pacla11w. Dan ja11ga11lali sekali-kali kamu berbuat kerusakan di bumi ini. 
sesunggulmya Allah tidak. menyukai ora11g-orang yang suka berbuat keru
sakan ·: 

Cuna mewujudkan kehidupan yang baik (hasanah) jelas di
perlukan usaha-usaha sadar dan ikhlas, dan berusaha melaksana
kan pcrintah Allah dan menjauhi larangannya. 
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k:llau itu yang .dip.crhuat cleh manusia maka janji Allah bahwa 
bumi ini ~an ·dapat <.tlirasakan manfaatnya oleh manusia bukan 
bayangan y:ui,: han,ya.dapat dikhay:alkan. 

4. Pandanpn Islam :terhadap N arkotika. 

Sa:ara amum :Islam mcnggariskan tolok ukur akan lhal-hal 
yang dilaang 111nruk ,men~kati :atau m.dakukannya, yairu: 

a. Kad2r bahayany.a lcbih !besar d.ari pada manfaatnya. 
b. Vang mengakibatkan kctcrganiungan (menyttlbabkan akal 1.dan 

hati tidak bcrfungsi) men.imbul~n kcrcsahan dan huru hara. 
c. Yang mcnyebabkan binasanya kdiidupao seseorang. 

Scbclum masalah narkotika in1 mcnjadi masalah dunia ter
dapat suatu jenis yang bcrdampak -sama, yaitu minuman keras.. 
Minuman keras mempunyai pengaruh yang buruk bagi peminum
nya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dampak narkotika 
juga tidak bcrbeda bahkan lebih buruk dan berbahaya baik bagi 
orang yang mcnyalah-gunakannya maupun bagi masyarakat. Da
lam Islam benda-bcnda semacam ini discbut khamar dan dilarang . 
mcnunumnya. 

Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 90, Allah telah mc
larang meminum khamar, sebagaimana firmanNya: 

/ \ /~ ~t'1 /~· ./•, /~/· ./ • ('f •.J/, /. ~ /.)"'~ 
...._ J ~ J • \~I\ . ) . ~r1 \ .. ~ - :..J. ,, .. ':J ,,~ L)' ~ '-V'- -

~.,,,, 

fW,_,, // ).) . / .. "" '• ~0 // • , • "'.(°t~ .(;, / 
" A~ le l.> \J. .... ~ \ · l >-~ v-->"'=-'_) ,~ {; J :.J -:...;r-.:; • ,, ... ~ '/ / f 

/~•}~ 
('· ' ;~U,\). ~..Y; 

"Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya (meminum) khamar, (berkor
ban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, 
tennasulc perbuatan syaithan. Maka jauhilllh perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat kebeTUntungan ·~ 
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Kha.mar merupakan smnber k~han, pcnnusuhan dan 
kebcncian yang akan mcnpn.cam pctsm::uan dan 11:!653.tuan umat: 
dan akan memalingkan m-anusia daii bertakwa !kq>ada Albh 
Dalam M Qur'an surat Al-.M&~,dah ayat ~9!\ Allah tcbibfberfirman: 

~-""· .,,,~,,,~ B-.,,,,,_,,.,./J ;.~ '•I'~. 
"~;..,l \ " 0 " ; )\ ~.~ ~~t;.,) ··" _· \ \\,;, 2 ~./¥.l \ ~ ... \i ~\ • _.,,,, ....J c •• • ~ \....-' '-" ~· .. ...J.. 4' 

\ , 
~~ ~ ,,. /,, ~ ~· -~ ,, ·r~ , ,,,.,,,. J::·:u., /"_;51-/. • -·O~ ~J .IJ.) ..),_r ~ .. ~a !.-' !.. , ,, ./ ~ ./ _,/ ,~ ... . ,- / /'/ 

/ --~'/•,,I • J •-"' • .P....:.r. 
c.~,\-i~U,t) LJ~ r'~ 

''&sungguhny11. ~)llltrhan itu benruiksuil hendak mentmbuDcan permusu han 
tlrai kebencian di !antara kami lantamn (minuman) Jkhamar dan l>Djuili itu. 
imn menghalangi !lcanwtdari mengi171fZ1l- Allah da:n s~ahyang; mDJca bemen
tilah lcamu (dari11nengerjakan pelcel'jaan itu). 

Dalam Islam, narkotika :ini sering pula disebut .,hasyjsy". 
Dalam kitab 0 hisyayatuh al-S¥ar 1iyah" kar..a~gan Ibnu Taimiyah 
discbutka~ bahwa: 

·;; • .! l~ ? /, :'~l1J /l / .{ .J' ,! /, .,, \/./ J.. < • 2-~ 
~..;_,, ~ ~ \ IJj ~~ ~ ~ 1 >- ...... L :. :) 
/ ·-',,,,,, . ...../ . \ ....,,/ .. / 

"Hasysy itu (hukumnya) haram dan orang yang meminumnya dikenakan hu
kuman sebagaimana orang yang meminum khamar·: 

Kemudian ulama Hanafiah bcrpcndapat pula bahwa: 

~ /• ~ ft.. • ....-: • 2 ~ / ,,,,,,, /' •./ 
S:--k:'• '-'~· ,._,_:;.1\..l,A L~I.·-... 
~ . / -?,<.J"' ... / ~ u 

.. Barang siapa yang memakan (minuman) hasyisy huku~ya sindiq (kafir) 
serta bid 'ah·: 
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Dalam Musyawarah Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
bulan Pcbruari 1976 mcnfatwakan tentang narkoti.ka: 

1. Pcnyalahgunaan narkotika dinyatakan haram hukumnya scsuai 
dcngan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits
hadits. 

2. Agar ulama-ulama dibcri.kan pcnjelasan yang scmpurna tcntang 
narkotika. Kcgunaannya dan bahaya-bahaya pcnyalahgunaan
nya. 

3. Mcnjadikan masalah narkotika menjadi program yang harus 
dibahas lcbih mendalam, scrta bcrpartisipasi dalam masalah 
pcmbcrantasannya bersama-sama pemerintah. 

Dari uraian singkat di atas kiranya jelas bahwa mcminum 
khamar (termasuk di dalamnya narkotika dan sebangsanya) hu
kumnya haram dan dilarang mcnyalahgunakannya. 
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BAB Ill 
USAHAPENANGGULANGAN 

Dengan mengetahui pandangan Islam dan betapa besar baha
ya yang ditimbulkan akibat penyaJahgunaan narkotika kita harus 
berupaya menghindarkan anak/remaja kita dari khamar/narko
tika dan sejcnisnya yang biasa digunakan untuk menghilangkan 
kegelisahan dan mendatangkan ketenangan sementara dan me
nimbulkan ketagihan (adicted). Upaya ini sesuai dengan hadits 
Rasulullah: 

··seperti penggembala yang menggembala di dekat jurang dikhawatirkan 
aka11 terjenimus ke da/am ju rang tersebut ••. 

DaJam menghadapi hal ini ulama dan pemuka masyarakat harus 
bahu-membahu, karena kcterpaduan dan kesaruan pandangan 
sangat menentukan keberhasilan usaha ini. 
Firman Allah swt.: 

II ,J I / / \,.I/\~" / ~, ~~' \ / ~. \ / / ,.1 / \-:& ... 
~! ~~-' .. J_,~_r,~~,~~" ~ 

/ . ..). / 

«)~ -L:J~ 
/ 

"Bahu-membahulah kamu sekalian dalam mencapai kebajikan dan taqwa 
d.an jangan bantu-membantu da/am mengejar kekejian darl permusuhan ". 

Juga Allah bcrfinnan dalam surat Azukhruf: 

-~ /,, ~ -J / J / ' • ' / R\S:::a \!~,~~s~~J.~1:7 != -0i1z,J. 
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.. Sesungguhnya Allah ~ngintai perjuangan di sisi Allah yang dilakukan 
secara bena[-saf (bersatu padu dan terkordinir dari semua lapisan masya· 
rakat) seolah-olah mereka merupakan bangunan yang kokoh'~ 

Bilamana tuntunan Allah swt di atas dapat dijelmakan oleh para 
ulama1 para pimpinan masyarakat1 para pejabat_dan seluruh apa
rat pcmerintahan secara tcrpadu dalam mcnjaga/mcnangkal hal
hal yang bisa mcrusak masyarakat tcrutama gencrasi n1udanya; 
maka sasaran membcntuk manusia I ndoncsia scutuhnya a.kan 
mcnjadi kcnyataan. 

Allah mengingatkan untuk tid!lk lalai t~rhadap kemungkinan 
tcrgelincir kc jalan yang sesat scbab lblis bcrsumpah 3Kan terns 
menggoda anak cucu Adam hingga akhir zaman. Dcmikian pula 
Allah memperingatkan untuk senantiasa waspada dan mcnjaga 
diri dan kcluarga dari pcrbuatan yang sesat. 

Firman Allah swt.: 

"Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka'~ 

"Dan janganlah biarkan dirimu terja tuh ke da/am kebinasaan ". (Al Baqarah 
ayat 95). 

1. Usaha sejak dini. 

Ajaran Islam memberikan runtutan yang hikmahnya antara 
lain merupakan usaha prcvcntif tcrhadap kcmungkinan terjatuh-
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"I/ale. dad1 @rang 1 ua adalah memberi naTTUJ yang baik, mengajar menulis, 
berenangx, mrmaru lh, memberi rizki yang baik, menikahkan jika sudah da
tang saat..naJa". 

''Suru.Hlah anak- anakmu melakukan shlllat'~ 

Menanamkan kcsadaran bcr-Agama (Islam) dalam pergaulan sc
har.i:-hari su1 paya para rcmaja (gcncrasi muda) dapat mcmilih 
teman berg~ tul secara sclektif terutama tcman pcrgaulan, Rasulullah 
sa.w- mengin gatkan: 

"Pilihlah/carilah sitlpa yang menjadi teman sebelum bepergian. dan si.apa yang 
alum menjadi tetangga :sebelum membuat/menyewa. rumah/tempat tinggal 

Sementara iru sebagian hukum mcngatakan: 

/ • / ~ // • , ./ 1 • ~.I~ •• / • ' , ~ 
L .-.:,,~~Joi'~ ~~JI 

"K.a.takanlah pada lcami siapa teman anda, ni.scaya kami tahu siapa anda se
benamya ". 
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2. Usaha kuratif/penycmbuhan. 

Seorang Muslim tidak dibenarkan unn1k bcrdiam diri mana
kala salah seorang saudaranya (scsama Muslim) menderita scsuatu 
musihah, akibat pelc1.nggaran terhadap kerenruan-kerentuan Islam, 
hail;. akibar ulahnya sendiri ataupun ak ibat dari perbuatan orang 
Jain. 

·'Rarang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka robahlah dengan 
tangannya (kekuamannya} dan apabila tidak dapat maka dengan lisannya 
dan jika tidak dapat maka dengan hatinya, dan hal itu selemah-lemahnya 
iman·: (R. Bukhari dan Muslim). 

Usaha ini perlu diikuti oleh kcgiatan pcngawasan, baik lang
sung oleh Pemcrintah atau oleh masyarakat sendiri, dan terutama 
oleh kcluarganya. 

Bis a dilaksanakan antara lain: 

a. Menjadikan anggota remaja Mesjid, atau kelompok-kelompok 
study Islam lainnya. 

b. Menj adikannya anggota suatu club olah raga, ketrampilan atau 
kelompok kesenian yang tcrarah dan terkontrol. 

c. Mengakrabkan diri pada ulama, serta menjaga kontinuitas 
(kesinambungan) pendekatan kepada Allah swt, dengan melaku
kan ibadah wajib dan sunnat secara teratur. 
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A. Kesimpulan. 

BAB IV 
PENUTUP 

1. Negara Indonesia termasuk ncgara yang bcrkembang, tengah 
giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. 
Untuk melaksanakan hal tersebut dipcrlukan Warga Negara 
terutama gencrasi mudanya yang tangguh baik fisik maupun 
mental spiritualnya. 

2. Letak Indonesia yang amat strategis karcna terletak di antara 
dua benua serta diapit oleh dua samudra, serta geografisnya 
sebagai kcpulauan merupakan ajang lalu lintas dunia yang 
penting, sehingga bukan saja hal-hal yang menguntungkan 
ccpat hadir di sini juga hal-hal yang merugikan sulit diben
dung, seperti masuknya arus kebudayaan dari manca negara 
dengan segala .pengaruh negatifnya, termasuk k ebiasaan 
penyalahgunaan narko tik a. 

3. Bahwa pcnyalahgunaan pemakaian narkoti.ka dapat mcng
ak1batkan hancurnya hari dcpan seseorang (generasi muda), 
sehingga apabila kcadaan itu dibiackan akan mcrupakan ben
cana nasional dan pasti akan menggagalkan usaha pcmba
ngunan Bangsa yang sckarang scdang gcncar-gcncamya di
la.ksanakan. 

4. Bahwa Pemerintah mcnyadari scpenuhnya bahaya penya
lahgunaan narkotika, schingga diambillah tindakan penang
gulangan secara bcrsungguh-sungguh, hal ini terlihat pada 
diterbitkannya Instruksi Presidcn Nomor 6 tahun 1971. 

S. Bahwa melihat kesungguhan usaha pcmerintah dalam me
nanggulangi bahaya narkotika, menimbulkan kesadaran pada 
para pemuka masyaraka t dan pimpinan kelemb agaan kcaga
maan untuk bcrperan serta sccara aktif mcngarnankan kehi
dupan bangsa terutama generasi muda dari pengaruh pcnya
lahgunaan narkotika dengan usaha-usaha prcventif, kuratif 
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scrta rehabilitasi/resosialisasi bagi para korban penyalahgu
naan narkoti.ka. 

6. Bahwa unruk menanggulangi bahaya nasional tersebur 
perlu adanya tindakan yang terkordinir, karcna hal ini 
mcnyangkut bidang rugas dari beberapa instansi sehingga 
dapat diambil langkah yang effektif, effisien dan terpadu 
unruk itu maka dibentuklah sebuah tim khusus interdepar
temental yang menangani penanggulangan penyalahgunaan 
narkotik. 

B. Saran-saran 
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1. Untuk melindungi generasi muda sejak dini dari penyalah
gunaan narkotik perlu adanya penerapan yang bersifat edu
katif, persuassif akan akibat buruk dari penyalahgunaan 
narkotik, terutama bagi generasi muda/remaja yang tinggal 
di daerah perkotaan. 
Penerapan tersebut dilakukan melalui pelbagai mass medfa 
yang ada baik media cetak, maupun media elektronik. Se
dang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa dan pinru 
agama. 

2. Mcngingat besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh penya
lahgunaan narkotik perlu diadakan sangsi yang berat bagi 
mereka yang terbukti secara yuridis menyimpan memiliki, 
memperjual belikan atau mengcdarkan obat narkotika 
tersebut. Bila perlu hukuman kurungan scumur hidup bahkan 
hukuman mati. 

3. Untuk mendukung usaha resosialisasi korban narkotika, maka 
perlu discdiakan sarana yang mamadai, agar mcnghindarkan 
scjauh mungkin bekas korban narkotika dari dunia lamanya 
dengan membcri tata kehidupan baru baik bcrupa perhatian, 
kasih sayang, penyediaan lapangan pcndidik.an atau pekerjaan 
sesuai dengan kemampuan serta latar bclakang Pendidikan
nya. 



4. Mcngembangkan cara dan mctodc usaha kuratif/pcngobatan 
yang tclah ada khususnya sccara Isla~ schingga akan mcru
pakan pilihan/alcernatif lain dalam upaya pcnanggulangan/ 
pcngobatan korban narkotika di samping mcthodc-mcthodc 
yang ada sckarang. 

S. Mcngusahakan agar masyarakat ikut bcrpartisipasi sccara 
aktif dalam usaha pcmcrintah dalam mcnanggulangi bahaya 
nasional ini. Dengan cara mcningk.atkan frekucnsi pcmcran, 
pengadaan saycmbara penulisan tcrutama bagi bckas korban 
narkotik, atau mcmberikan pcnghargaan bagi mcrcka yang 
berperan sangat menonjol dalam pcnanggulangan narkotik, 
scbagaimana halnya pcnghargaan Kalpataru bagi mcrcka 
yang mcnjaga kclcstarian lingkungan. 
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