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TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM 

Abstrak
Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah 

faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang 

menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang 

mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang 

menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan 

untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini 

adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika. Dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang 

mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai 

pidana penjara dan denda. Namun bagi  pecandu obat bukan untuk medikasi tidak 

dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja.Penggunaan obat 

dalam Islam difungsikan sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah yaitu 5 tujuan Agama 

Islam untuk senantiasa menjaga umat manusia. Mengonsumsi obat untuk 

menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun 

penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid Asy-

Syariah dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 

konsumsi khamr’ atau yang memabukkanhukumnya adalah haram. 

Kata Kunci  : Penyalahgunaan Obat, Hukum Kesehatan, Maqasid Asy-Syariah 

Abstract
Drug in human life cannot separated, because drug is important factor for healing 

many human’s diseases. Drug have many effect into human’s body, one of them is 

giving effect of hallucinations and make human addicted to drug. Drug that have 

hallucination effect used by most people for having fun not for medication purpose. 

Drugs that consume freely without doctor’s rules was not among narcotics and 

psicotropics. In Health Law, people who selling drug without license from 

government and production drug without fulfill the regulation standart can be 

punish in accordance with health law. But for people who consuming drug for 

having fun cannot be punish , but only can endure medic rehabilitation and social 

rehabilitation. Using drug for medication in Islam appropriate with Maqasid Asy-

Syariah,Maqasid Asy-Syariah is 5 Islamic religious purpose to always maintain of 

human race. Consumin drug for curing the diseases is the form of keeping away to 

ensure continued healty. But drug abuse is inapplicable with Maqasid Asy-Syariah 

and breaking the Islam Law, because in Al-Qur’an and As-Sunnah consuming 

khamr’ or everything that can intoxicating is haram. 

Keyword : Drug Abuse, Health Law, Maqasid Asy-Syariah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang harus

diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.1 Untuk memperoleh

1 H. Zaeni Ashadie,  2017,  Aspek-Aspek Hukum Kesehatan,Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 1 
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kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern maupun obat 

tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan perawatan medis 

sesuai standart yang ada. 

Menurut World Health Organization (WHO) penyalahgunaan obat 

merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk 

pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk 

kenikmatan,.2Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 28 tahun 2018, bahwa 

obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat-obat yang 

bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika 

sepertiTramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan 

Haloperidol.3 Efek penyalahgunaan narkoba meliputi efek fisik, efek 

psikologis dan efek sosial.4 

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan 

termasuk maslaah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-

Qur’an dan Sunnah. Lagipula narkoba tidak dikenal dalam masa Rasulullah 

SAW., yang ada ketika itu adalah khamar.5 

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah antara lain 

(a) Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif 

Hukum Kesehatan? ;(b) Bagaimana penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan obat-obatan yang ada di masyarakat?;dan (c) Bagaimana tindak 

pidana pencegahan dan penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif Hukum 

Islam? 

Dari latar belakang danrumusan masalah yang didapatkan diatas, tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui regulasi tindak pidana 

penyalahgunaan obat-obatan dalam hukum kesehatan; (2) Mengetahui 

penanganan dan penanggunalangan penyalahgunaan obat-obatan; dan (3) 

2Nada Widayanti, dkk, 2015, Studi Retroperspektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien 

Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum, Media Farmasi Vol 12 247-264 ( 

September 2015), hal 249. 
3Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, 2017, Upaya Pengawasa BBPOM di Bandung Dalam 

Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017), hal 2. 
4Togiaratua Nainggolan, 2011, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial 

Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi, Sosiokonsepsia, Vol. 

16 No. 02, Tahun 2011, hal 162. 
5Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum 

Islam, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232, hal 220. 
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Mengetahui tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif hukum 

Islam. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris mengenai implementasi

ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.6Dalam

penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif merupakan prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada

saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.7

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif

Hukum Kesehatan 

3.1.1 Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan 

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan 

kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Latar 

belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara 

lain (a)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lebih lengkap 

daripada Undang-Undang sebelumnya; (b) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa paradigma baru; dan (c) 

Tantangan hukum dalam bidang kesehatan8 

6Parta Setiawan, Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, 

Data, Analisa, Para Ahli, 11 September 2019, https://www.gurupendidikan.co.id/metode-

penelitian-hukum/ diakses pada Minggu, 29 September 2019 Pukul 20.18 WIB. 
7Soerjono & Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. hal.23. 
8 Arman Anwar, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, 14 Desember 2011, Dalam 

https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan, 

Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 20.55 WIB 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan


4 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan antara lain: 

a. Pasal 196

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar 

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 

b. Pasal 197

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar 

sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), Dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

3.1.2 Penerapan Undang-Undang Kesehatan Terhadap Penyalahgunaan 

Obat 

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang bukan 

narkotika dan psikotropika dapat dikenai 2 (dua) pasal dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 196 dan 

Pasal 197. 

Pada umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan dan 

mengedarkan obat adalah apotek khususnya obat keras dan obat wajib 

apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan 

memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam 

golongan obat keras tidak bisa dijual-belikan secara bebas di apotek, 

Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar 

farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek ke pasien dengan 

menggunakan resep dokter, obat yang diserahkan juga harus disertai 

dengan penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam 

jumlah banyak.Untuk produksi obat yang diperbolehkan adalah 
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pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (cara 

pembuatan obat yang baik) dan memilki izin produksi sebagai pabrik 

obat. Sementara ini untuk kegiatan menyimpan dan/atau 

mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek 

tempat pelayanan kesehatan. 

Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada 

konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar.  

Yang dimaksud izin edar adalah izin dari pihak berwenang BPOM 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan), Dinas Kesehatan, dan Dinas 

Perizinan. Selain izin edar, standar yang digunakan dalam sediaan 

farmasi adalah standar famakope, standar farmakope adalah standar 

kwalitas mutu dan jumlah berat kwantitas. 

3.1.3 Penindakan Kasus Penyalahgunaan Obat Dan Penegakkan Undang-

Undang Kesehatan 

Pada umumnya kasus-kasus penyalahgunaan obat dikenai dengan 

Undang-Undang Kesehatan, dimana di dalam Pasal 196 dan 197, bagi 

siapa saja yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar dan/atau 

memproduksi obat-obatan tanpa keahlian dan/atau tidak memenuhi 

standar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya  keleluasaan bagi para 

pengonsumsi, karena tidak dapat diproses secara hukum.  

Ada beberapa kasus dimana masyarakat yang memang 

melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang bukan narkotika dan 

psikotropika dengan sengaja, anak muda usia sekolah mengenah atas 

(SMA) bahkan ada beberapa yang masih diusia sekolah menengah 

pertama (SMP). Selain menjadi konsumen penyalahguna obat-obatan, 

ada beberapa siswa yang melakukan transaksi jualbeli obat-obatan 

yang digunakan untuk mabuk. 

3.1.4 Obat Diluar Narkotika Dan Psikotropika Yang Sering Disalahgunakan 

Dalam penyalahgunaan obat banyak sekali jenis obat yang sering 

dikonsumsi untuk mabuk oleh masyarakat, beberapa obat-obatan 

keras memiliki efek yang hampir sama dengan narkotika dan 
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psikotropika, namun obat-obatan tersebut dapat lebih mudah 

diperolehdaripada narkotika dan psikotropika dan dengan harga yang 

jauh lebih murah dan terjangkau, obat-obatan yang sering 

disalahgunakan oleh para pecanduantara lain (a) Trihexyphenidyl 

(Tryhexi atau Pil Sapi); (b) Tramadol (Obat Pasca Operasi); c) 

AcetylcysteineYarindo (Yarindo); (d) Double LL (Tryhexyphenidyl 

HCL); (e) Carisoprodol (Obat Pegel); (f) Haloperidol (Obat Orang 

Gila); dan (g) Dextromethorphan (Obat Batuk Sirup). 

3.2 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Obat-Obatan 

3.2.1 Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat 

Upaya preventif sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya kasus-

kasus penyalahgunaan obat. Kepolisian setiap bulannya terjadwal 3 

sampai 4 kali melakukan penyuluhan ke sekolahan atau instasi lain 

sebagai bentuk upaya preventif. Kepolisian juga melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kelompok 

masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang 

bahaya narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang lainnya dalam 

rangka pencegahan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. 

Kepolisian sangat berperan dalam menanggulangi tindak pidana 

yaitu menindak lanjuti tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. 

Bentuk penanggulangan penyalahgunaan obat terdapat beberapa 

bentuk, yang pertama Rehabilitasi yang dibagi menjadi 2 yaitu 

rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, kemudian yang kedua proses 

hukum.Dalam upaya pencegahan dan penanganan Narkotika, 

kepolisian berpegang pada Program Badan Narkotika Nasional 

(BNN) yaitu P4GN atau Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap narkoba. 

3.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan 

Dalam upaya penanganan ada 2 hal yang dapat diterapkan, yakni jalur 

hukum apabila memang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan 
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tertentu, dan jalur Rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi pelaku 

penyalahgunaan agar terlepas dari kecanduan obat-obatan yang 

disalahgunakan. Dalam hal rehabilitasi, rehabilitasi dapat dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu Rehabilitasi karena keputusan hukum dan 

karena asesmen (Assessment). Rehabilitasi yang pertama didasarkan 

pada Surat Edaran Nomor SE/01/II/BARESKRIM yang merupakan 

petunjuk pemberian Pertimbangan Rehabilitasi bagi korban dan/atau 

pecandu narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2018. 

Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu dan korban ada 2 (dua) 

jenis yaitu (a) Medis dan (b)Sosial. 

Selain rehabilitasi, bagi para pengedar dan produsen obat-

obatan yang melanggar ketentuan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang 

Kesehatan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan jika 

mereka juga merupakan pecandu, setelah mereka melakukan masa 

tahanan hukuman pidana maka dianjurkan untuk melakukan 

rehabilitasi secara swadaya.  

3.2.3 Peran Masyarakat 

Dalam upaya pencegahan dan penaggulanganan peranan masyarakat 

sangatlah penting. Kepolisian ketika melakukan penyuluhan dan 

memberikan edukasi kepada masyarakat, masyarakat juga ikut 

berperan dalam melakukan edukasi kembali kepada masyarakat yang 

belum mendapatkan edukasi yang diberikan oleh kepolisian, selain itu 

juga mengedukasi keluarga dan juga lingkup terdekat 

Masyarakat juga diharapkan mau dan berani melaporkan adanya 

tindakan-tindakan yang diduga melanggar peraturan perundang-

undangan, sehingga kasus-kasus penyalahgunaan obat juga dapat 

terungkap, terutama narkotika dan psikotropika. Masyarakat selain 

sebagai pelapor dan aktif dalam mewaspadai lingkungannya, 

diharapkan juga mampu mengedukasi lingkup keluarga sehingga 

mengerti tentang bahaya dari penyalahgunaan obat meskipun hanya 

obat batuk yang dikonsumsi secara berlebihan.  
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3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif 

Hukum Islam 

3.3.1 Maqasid Asy-Syariah  Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Hukum 

Islam 

Secara bahasa makna Maqasid Asy-Syariah adalah kata maqasid 

syari' (tujuan pembuat syariah), maqasid syariah (tujuan syariah), 

dan maqasid syar'iyah (tujuan yang bersifat syar'i), yang kemudian 

dikenal dengan adanya lima prinsip syariah yaitu memelihara 

agama, melindungi individu, memelihara akal, memelihara 

keturunan dan melindungi harta.9Salah satu prinsip menjaga diri 

ialah menjaga kesehatan dari berbagai penyakit dan mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal. Namun, konsumsi alkohol, 

narkoba, dan konsumsi obat yang memiliki efek candu dan efek 

buruk justru kini dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat. 

Status hukum obat-obatan yang sifatnya candu atau Napza dan 

sejenisnya dalam konteks Hukum Islam tidak disebutkan secara 

langsung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini dikarenakan 

pada zaman dulu NAPZA dan obat-obatan tidak ada pada zaman 

Rasulullah SAW.Khamr merujuk pada semua minuman yang 

sifatnya memabukkan. Islam menganggap khamr sebagai salah 

satu faktor utama yang mengancam keselamatan agama, pikiran, 

kehidupan sosial dan keturunan.10 

3.3.2 Kham’r Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang 

hukum meminum khamr atau minuman yang sifatnya memabukkan, 

ayat-ayat tersebut antara lain : An-Nahl Ayat 67, Al-Baqarah Ayat 

219, Al-Maidah Ayat 90, dan An-Nisa Ayat 43.Selain dalam ayat-

ayat diatas, khamr juga disebutkan dalam beberapa hadist , antara 

9KSI Al-Khoirot, 5 Tujuan Filosofi Syariah Islam, 23 November 2017, Dalam 

https://www.alkhoirot.net/2013/11/5-tujuan-filosofi-syariah-islam.html , Diakses pada 20 

Januari 2020 Pukul 20.34 WIB 
10 Khamar dalam http://infokito.wordpress.com/2008/01/17/khamar/, Diakses pada Minggu, 27 

Oktober 2019 Pukul 21.25 WIB. 

https://www.alkhoirot.net/2013/11/5-tujuan-filosofi-syariah-islam.html
http://infokito.wordpress.com/2008/01/17/khamar/
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lain :Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Ibnu ‘Umar Radhiyallahu 

‘anhuma, dan Aisyah Radhiyallahu ‘anhuma. 

3.3.3 Ijma’, Qiyas, dan Fatwa MUI 

Selain dalam Al-Qur’an dan Hadist, Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan Fatwa tentang konsumsi Narkotika dan obat-obatan 

sejenisnya yang menyebabkan efek adiksi atau kecanduan. Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum mengonsumsi 

Narkotika dan sejenisnya antara lain: 

(1) Menyatakan Hasam hukumnya penyalahgunaan narkotika 

dan semacamnya yang membawa kemudharatan yang 

mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta 

terancamnya keamanan masyarakat dan ketahanan 

Nasional. 

(2) Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI 

Jakarta tentang Pemberantasan Narkotika dan kenakalan 

remaja. 

(3) Menyambut baik dan menghargai segala usaha 

menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika dan semacamnya. 

(4) Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera 

mewujudkan Undang-Undang tentang penggunaan dan 

penyalahgunaan Narkotika, termasuk obat bius 

semacamnya, serta pemberatan hukum terhadap 

pelanggarnya. 

(5) Menganjurkan kepada Presiden RI membuat intruksi-

intruksi yang lebih keras dan intensif terhadap 

penanggulangan korban penyaahgunaan narkotika. 

(6) Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh 

dan Pendidik untuk lebih giat memberikan 

Pendidikan/penerapan terhadap masyarakat mengenai 

bahaya penyalahgunaan narkotika. 
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(7) Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, 

sosial, Pendidikan dan masyarakat pada umumnya terutama 

orang tua untuk Bersama-sama berusaha menyatakan 

“Perang Melawan Narkotika”. 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pasal 196 dan 197 mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan 

produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan 

obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, 

namun menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. 

Penindakan bagi pelaku penyalahgunaan adalah pidana dan denda bagi 

mereka yang kedapatan mengedarkan tanpa izin edar dan/atau memproduksi 

obat-obatan tidak memenuhi standart dan untuk pecandu dapat menjalani 

rehabilitasi secara swadaya. 

Kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan obat, kepolisian memegang peran untuk melakukan 

penanggulangan baik menindak pelaku pelanggar atau memberikan 

rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan obat. Namun dalam upaya 

pencegahan masyarakat adalah kunci paling utama, karena masyarakat 

memiliki tugas untuk senantiasa mengawasi dan mengedukasi lingkungan 

sekitarnya untuk  menjauhi narkoba dan obat-obat yang memberikan efek 

mabuk, selain itu kepolisian juga melakukan edukasi kepada masyarakat 

sebagai upaya preventif. 

Ketiga penggunaan obat diluar medikasi tidak sesuai dengan tujuan 

Islam yaitu menjaga diri, dalam salah satu Maqasid Asy-Syariah yaitu 

menjaga diri dari segala bentuk penyakit dan juga senantiasa harus menjaga 

sesuai dengan agam Islam.Penyalahgunaan obat dalam agama Islam 

hukumnya belum diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, namun dalam 

Ijtihad hukum mengonsumsi obat narkoba yang memabukkan hukumnya 

disamakan dengan metode qiyas, konsumsi narkoba dan sejenisnya 
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memiliki sifat yang sama dengan konsumsi khamr’ karena sama-sama 

memiliki efek memabukkan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis 

ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran 

tersebut sebagai berikut : 

Pertama, bagi para pembentuk Undang-Undang, system 

penegakkan penyalahgunaan obat-obatan khususnya obat-obatan diluar 

narkotika dan psikotropika membutuhkan perhatian khusus supaya 

penggunaan obat senantiasa tetap pada tujuan medikasi dan sesuai 

aturan 

Kedua, bagi instansi kepolisian dan instansi kesehatan serta 

instansi lain yang terkait dengan penyalahgunaan obat perlunya 

peningkatan edukasi untuk masyarakat tentang bahaya konsumsi obat 

diluar medikasi, baik narkoba maupun obat diluar narkoba yang mudah 

didapatkan. 

Ketiga, bagi masyarakat untuk senantiasa meningkatkan 

kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar tentang adanya tindakan 

penyalahgunaan obat baik mengedarkan, produksi maupun konsumsi 

diluar medikasi, meningkatkan koordinasi dengan instansi penegak 

hukum dalam upaya penindakan penyalahguna obat-obatan serta 

peningkatan edukasi tentang bahaya obat-obatan baik narkotika, 

psikotropika, dan obat-obat sedatif lainnya. 

PERSANTUNAN 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mempersembahkan karya tulis ini 

kepada, pertama kepada kedua orang tua Bapak Cris Margono dan Ibu Mulyanti 

yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan memotivasi penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. Kedua, kepada teman-teman dan sahabat penulis 

yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan karya tulis 

ini. 
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