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Penyalahgunaan barang legal yang memiliki kandungan zat adiktif sudah marak terjadi.
Sebagian besar yang menjadi pelaku penyalahgunaan barang terebut berada pada
kisaran umur remaja. Khusus di kelurahan waWawonasa, banyak remaja bahkan anakanak yang telah menjadi penyalahguna sangat mudah dalam mendapatkan akses untuk
membeli barang legal yang mengandung zat adiktif tersebut. Penjual atau orang yang
memiliki warung kelontong yang berada di kelurahan waWawonasa pun mudah untuk
menjual barang legal yang memiliki zat adiktif tersebut kepada seorang pengguna yang
membeli barang tersebut secara berlebihan. Dari latar belakang tersebut penulis
mengambil topik untuk diteliti yaitu hukum jual beli barang legal yang salah dalam
pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam transaksi jual
beli, serta mengukur tingkat pengetahuan agama isla antar penjual serta konsumen yang
sudah biasa melakukan transaksi tersebut, juga mengkaji pandangan hukum jual beli
Islam dalam melihat fenomena tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan
(Field Research), sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan
yang sudah peneliti tentukan. Analisi data dalam penelitian ini meggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti
menyimpulkan 1) proses transaksi barang legal yang sering disalahgunakan dilakukan
seperti penjualan barang lain dan dilakukan secara normal. Penjual dan pembeli samasama mengetahui harga dari barang sehingga tidak terdapat pencederaan dari segi
peningkatan harga yang tidak wajar. Pembeli dan penjual merasaaman dalam proses
transaksi karena brang yang dijual juga sering digunakan pembeli lain. 2) penjual
mengetahui bahwa barang-barang legal tersebut memiliki efek memabukkann ketika
dikonsumsi dengan cara yang salah. Selain itu penjual juga mengetahui bahwa disekitar
tempat tinggalnya banyak anak-anak yang mengkonsumsi barang-barang legal yang
dijualnya untuk mendapatkan efefk “fly” atau mabuk. Penjual mengetahui aturan
hukum Islam saat menual barang-barang yang dapat memabukkan tapi berdalih bahwa
barang seperti komix, lem ehabond dan pembalut merupakan barang yang legal untuk
dijual dan banyak konsumen lain yang membelinya untuk penggunaan yang wajar.
Kata kunci : hukum jual beli Islam, penyalahgunaan barang legal yang
mengandung zat adiktif, penjual dan pembeli.
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Misuse of legal goods that contain addictive substances is rife. Most of those who abuse
the goods are in the teenage age range. Especially in the waawonasa village, many
teenagers and even children who have become abusers are very easy to get access to
buy legal items that contain these addictive substances. It is easy for the seller or person
who owns a grocery store in the wawonasa village to sell legal items that have these
addictive substances to a user who buys these items excessively. From this background,
the writer took the topic to be researched, namely the law of buying and selling legal
goods which is wrong in use. This study aims to determine the procedure in buying and
selling transactions, as well as measuring the level of Islamic religious knowledge
between sellers and consumers who are used to carrying out these transactions, as well
as examining the legal views of Islamic buying and selling in seeing this phenomenon.
This type of research is field research (Field Research), the source of data in this study
is interviews with informants that the researcher has determined. Data analysis in this
study used a qualitative descriptive analysis. From the results and discussion carried
out, the researchers concluded 1) the process of transactions of legal goods that are
often abused is carried out like the sale of other goods and is carried out normally. The
seller and the buyer both know the price of the goods so that there is no injury in terms
of an unnatural increase in prices. Buyers and sellers feel safe in the transaction process
because the merchandise sold is also often used by other buyers. 2) the seller knows
that the legal goods have an intoxicating effect when consumed in the wrong way. In
addition, the seller also knows that around the place where he lives there are many
children who consume legal goods that he sells to get "fly" effects or get drunk. The
seller is aware of the rules of Islamic law when selling goods which can be intoxicating
but argues that goods such as komix, ehabond glue and sanitary napkins are legal items
to sell and many other consumers purchase them for fair use.
Key words: Islamic buying and selling law, abuse of legal goods containing addictive
substances, sellers and buyers.
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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Generasi muda merupakan bagian terpenting dari perkembangan peradaban
suatu negara. Dalam literatur sejarah pada skala dunia maupun skala lokal Indonesia
generasi muda selalu di sebut sebagai poros momentum yang progresif dalam
merubah sebuah peradaban. Hal ini di karenakan karakteristik mereka yang condong
kepada perubahan. Bukan hanya itu, pola pikir mereka yang mau berkembang dan
terbuka untuk mencoba hal yang baru pun ikut mengambil andil. Hal ini bisa dilihat
dari banyaknya model perusahaan bentuk baru (startup) yang didirikan sebagian
besar oleh generasi muda. Mereka mampu untuk mengelola ide kreatif dan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang.
Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia
mencapai angka 266,91 juta jiwa. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran yang cukup
tinggi dan kematian bayi yang rendah. Dari jumlah penduduk tersebut perbandingan
antara jumlah usia produktif lebih tinggi dari usia tidak produktif yaitu 68% dari
populasi. Usia produktif di kategorikan pada penduduk yang berumur 15-64 tahun,
sedangkan usia tidak produktif di kategorikan pada penduduk yang berusia 0-14
tahun dan 65 tahun ke atas1. Namun jumlah usia produktif tidak merepresentasikan
seluruh generasi muda, sebagian besar generasi muda yang berusia produktif malah
tidak produktif. Pertumbuhhan ekonomi domestik Indonesia sendiri tidak terlihat
signifikan dengan persentase usia produktif. Asumsinya jika perbandingan populasi
penduduk usia produktif lebih tinggi persentasenya harusnya signifikan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Hal ini terjadi karena banyak generasi muda
yang menganggur. Di karenakan belum optimal dalam pemanfaatan bonus
demografis yang ada di Indonesia.
Di Indonesia salah satu kota yang mengalami bonus demografis adalah kota
Manado. Manado merupakan kota yang sedang berkembang menjadi kawasan
ekonomi wisata. Aktifitas ekonomi masyarakat manado bermacam-macam, mulai
dari nelayan, karyawan, sampai wirausaha. Pada golongan terakhir, yaitu wirausaha
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sebagian besar dikuasai pemuda lebih khusus disektor rumah kopi dan industri
kreatif. Perkembangan generasi muda di koota Manado sendiri tidak terbatas dalam
sektor ekonomi, dalam perkembangan intelektual generasi muda di fasilitasi dengan
adanya organisasi kepemudaan seperti remaja masjid, pemuda gereja dan berbagai
organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, IMM dan lain sebagainya.
Di sisi lain banyak juga generasi muda yang ada di Manado yang tidak memiliki
kesempatan melanjutkan pendidikan. Hal ini memiliki dampak pada banyaknya
jumlah pengangguran muda yang ada di kota Manado. Selain banyaknya
pengangguran usia muda, generasi muda pun terjebak dalam penyalahgunaan obat.
Wawonasa merupakan salah satu kecamatan yang terindikasi sebagai lokasi yang
sangat tinggi tingkat peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan. Mulai dari obatobatan yang ilegal dalam penjualannya sampai pada obat-obatan ataupun barang legal
yang salah di manfaatkan. Obat-obatan yang legal seperti komiks, yang harusnya di
manfaatkan sebagai media menyembuhkan penyakit batuk tetapi dimanfaatkan
sebaga sarana “rekreasi”2. Tidak terbatas di komiks, ada pun lem ehabon yang
harusnya dimanfaatkan sebagai lem untuk kerajinan meubel tetapi menjadi barang
konsumsi. Begitu pun dengan cairan kimia dari pembalut yang belum digunakan,
harusnya digunakan untuk perawatan organ intim perempuan, namun dikonsumsi
dengan cara direbus dan diminum air rebusannya. Pada umumnya barang-barang
yang di sebutkan tadi legal untuk dijual dan dibeli. Namun dalam pemanfaatannya
belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah juga fatwa tegas dari MUI. Dan jika
dibuat regulasi oleh pemerintah apakah itu akan berpengaruh pada jumlah
pendapatan dari yang menjual?. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul
“Hukum Jual Beli Barang Legal yang Salah Dalam Pemanfaatan (Studi Kasus
Wawonasa)”. Agar nantinya penelitian ini mampu di jadikan bahan informasi dan
bahan kajian bagi civitas akademi Institut Agama Islam Negeri Manado, pemerintah
kota dan Majelis Ulama Indonesia dalam membangun dan memperhatikan fenomena
generasi muda di Kota Manado.
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B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang penelitian di atas peneliti merumuskan masalah penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran mengenai transaksi barang legal yang disalahgunakan?
2. Apakah penjual mengetahui hukum islam terkait penyalahgunaan barang legal oleh
konsumen tertentu?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk memenuhi syarat lulus strata 1 di IAIN Manado
b. Untuk mengetahui gambaran produsen dalm menjual barang legal dan konsumen
yang menyalah gunakan barang legal tersebut
2. Kegunaan Penelitian :
a. Penelitian ini berguna sebagai bahan tinjauan penelitian selanjutnya di IAIN Manado
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat perihal penyalahgunaan barang yang
legal dijual
c. Sebagai bahan untuk memperkaya pemahaman akan hukum jual beli yang mengatur
sampai pada penyalahgunaan barang yang legal di jual bagi peneliti sendiri

D. HIPOTESIS
Penelitian yang penulis susun ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode
kualitatif peneliti belum bisa menyusun hipotesis karena belum adanya interaksi atau
pun observasi terkait objek penelitian. Di tambah agar penelitian yang di hasilkan
bisa objektif dan data yang di dapatkan aman dari bias subjektif penulis.

E. DEFINISI OPERASIONAL
Penelitian ini memiliki definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Produk Legal

Dalam penelitian ini barang – barang legal yang disalahgunakan adalah setiap
barang yang sebenarnya legal penjualannya tetapi salah dalam segi pemanfaatannya.
Produk – produk tersebut termasuk yang lazim dikonsumsi (dalam keadaan tertentu)
dan produk non konsumtif. Produk yang sering disalahgunakan di daerah Wonasa
biasanya adalah obat batuk Komix, Lem Ehabond bahkan Pembalut wanita.
2. Jual Beli
Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak melalui transaksi yang
telah disepakati bersama.

A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Penyalahgunaan Bahan atau Zat adiktif
NAPZA merupakan singkatan bagi Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain3.
Menurut WHO (1994), NAPZA merupakan zat – zat apapun kecuali makanan, air,
dan oksigen, yang ketika dikonsumsi mengubah proses biokimia dan atau psikologis
mahluk hidup atau jaringan. NAPZA apabila masuk ke dalam tubuh manusia,
berakibat mempengaruhi tubuh terutamanya pada susunan saraf pusat sehingga
menyebabkan perubahan aktivitas mental, emotional dan perilaku pada pengguna dan
menyebabkan ketergantungan pada zat tersebut4. Antara jenis NAPZA yang sering
disalahgunakan adalah narkotika, psikotropika atau bahan atau zat adiktif lain. Zat
adiktif lain yang dimaksudkan disini adalah bahan atau zat yang berpengaruh
psikoaktif meliputi minuman beralkohol inhalansia dan tembakau.
Menurut Eko (2014) ada beberapa jenis NAPZA, diantaranya:
a. Heroin
b. Kokain
c. Putau
d. Ganja
e. Sabu-sabu
f. Ekstasi
3
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g. Diazepam, Nipam, Megadon
h. Alcohol

Menurut Partodiharjo (2008), NAPZA terbagi menjadi tiga jenis dan terbagi menjadi
beberapa kelompok:
a. Narkotika
b. Psikotropika
c. Bahan adiktif lainnya

2. Rentang Respon Pada Penyalahgunaan NAPZA
Rentang Respon pada penyalahgunaan NAPZA memiliki flutuasi dari kondisi
yang ringan sampai dengan yang berat. Indikator dari rentang respon berdasarkan
perilaku yang ditampakkan oleh remaja dengan gangguan penggunaan zat adiktif.
a. Eksperimental ialah kondisi penggunaan pada taraf awal, disebabkan rasa ingin tahu,
ingin memiliki pengalaman yang baru, atau serung dikatakan taraf coba-coba.
b. Rekreasional ialah menggunakan zat adiktif saat berkumpul bersama-sama dengan
teman sebaya, yang bertujuan untuk rekreasi bersama teman sebaya.
c. Situasional ialah orang yang memnggunakan zat mempunyai tujuan tertentu secara
individual, sudah merupakan kebutuhan bagi dirinya sendiri, seringkali penggunaan
zat ini merupakan cara untuk melarikan diri atau mengatasi masalah yang
dihadapinya. Biasanya digunakan pada saat sedang konflik, stress, frustasi.
d. Penyalahgunaan zat adiktif ialah penggunaan zat yang sudah bersifat patologis, sudah
mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan, dan
terjadi penyimpangan perilaku dan memngganggu fungsi dalam peran di lingkungan
sosial dan pendidikan.
e. Ketergantungan zat adiktif ialah penggunaan zat yang cukup berat, telah terjadi
ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai oleh adanya
toleransi dan sindroma putus zat, yang dimaksut sindroma putus zat adalah kondisi
dimana orang yang biasa atau menurunkan jumlah zat yang biasa digunakan sehingga
menimbulkan gejala pemutusan zat.

Menurut Farida dan Yudi proses terjadinya masalah penyalahgunaan NAPZA adalah:
a. Faktor predisposisi
b. Faktor psikologis
c. Faktor sosial kultural
d. Faktor Prespitas
Menurut Alatas (2010) penyalahgunaan NAPZA akan berdampak sebagai berikut:
a. Terhadap kondisi fisik
b. Terhadap kehidupan mental emosional
c. Terhadap kehidupan social
d. Pelarangan Mengkonsumsi yang Berlebihan dan Zat yang Memabukkan
Agama Islam mengatur semua hal yang dibutuhkan dalam kehidupan semua
pemeluknya. Dari bentuk peribadatan, hukum, interaksi sosial, interaksi ekonomi,
konsumsi hingga hal-hal kecil. Dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman,
Islam sangat selektif dalam memngkategorikan dan memberikan landasan boleh
tidaknya makanan atau minuman tersebut untuk dikonsumsi. Semua makanan yang
ada dibumi itu diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali makanan atau minuman
yang sudah jelas ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih
(jelas maknanya) yang mengharamkan.5 Para ulama, dalam menetapkan segala
sesuatu asalnya boleh merujuk pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 29:

يعا ث ُ َّم أ
س َم َو ٖۚت َو ُه َو ِب ُك ِل
ٰٓ ٱست ََو
َّ ى ِإلَى ٱل
ٗ ض َج ِم
ِ ُه َو ٱلَّذِي َخلَقَ لَ ُكم َّما فِي أٱۡل َ أر
َ س أب َع
َ س َّوى ُه َّن
َ َس َما ٰٓ ِء ف
يمٞ ع ِل
َ ٍش أَيء
Terjemahnya:
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu”.
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Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhtumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang
beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua
makanan dan minuman yang ditetapkan al-Qur’an keharamannya adalah haram
hukum memakannya baik banyak maupun sedikit. 6 Dasar hukum tentang makanan
dan minuman halal antara lain Qur’an surat al-Baqarah: 168

ُ طيِبٗ ا َو ََل تَتَّبِعُواْ ُخ
َ ش أي
َ ض َحلَ ٗٗل
َّ ت ٱل
ُو ُّمبِينٞ عد
ِ ط َو
ِ اس ُكلُواْ ِم َّما فِي أٱۡل َ أر
ُ َّيَٰٓأَيُّ َها ٱلن
َ ط ٖۚ ِن إِنَّ ۥهُ لَ ُك أم
Terjemahnya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
Serta Q.S an-Nahl: 114

طيِبٗ ا َو أ
َ فَ ُكلُواْ ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم ٱللَّهُ َحلَ ٗٗل
َٱش ُك ُرواْ نِعأ َمتَ ٱللَّ ِه إِن ُكنت ُ أم إِيَّاهُ ت َعأ بُدُون
Terjemahnya:
“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja
menyembah”.
Serta hadist Rasulullah saw yang terjemahannya berbunyi:
“Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahai
sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan memnerima sesuatu
melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada
orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. FirmanNya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah
amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan
Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang
baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.’”
6
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Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki
yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga
rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit
seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari
barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan
diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan
memperkenankan do’anya?.” (HR. Muslim)7
Dalam al-Qur’an makanan yang diharamkan pada dasarnya hanya ada empat,
sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 173:

ُ ٱض
ير َو َما ٰٓ أ ُ ِه َّل بِِۦه ِلغ أَي ِر ٱللَّ ِۖ ِه فَ َم ِن أ
ٖ عا
َ ط َّر غ أَي َر َباغ َو ََل
َ ِإنَّ َما َح َّر َم
ِ نز
ِ علَ أي ُك ُم أٱل َم أيتَةَ َوٱلد ََّم َولَ أح َم أٱل ِخ
ٰٓ َ َف
َ َعلَ أي ٖۚ ِه ِإ َّن ٱللَّه
ور َّر ِحيم
ٞ ُغف
َ ٗل ِإ أث َم
Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,
dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
barangsiapa

dalam

keadaan

terpaksa

(memakannya)

sedang

dia

tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Ayat diatas menerangkan bahwa mamkanan yang diharamkan itu ada empat macam,
yaitu:
a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak
disembelih, termasuk didalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau
diterkam oleh hewan buas.
b. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
c. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging,
tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
d. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.8

7
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Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamr (minuman
beralkohol), sebagaimana firman Allah swt:

َ ش أي
َّ ع َم ِل ٱل
ط ِن
ُ ص
ٞ اب َو أٱۡل َ أزلَ ُم ِر أج
َ س ِم أن
َ يَٰٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُ ٰٓواْ إِنَّ َما أٱلخَمأ ُر َو أٱل َم أيس ُِر َو أٱۡلَن
فَ أ
َٱجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك أم ت ُ أف ِل ُحون
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan
syaitan.

Maka

jauhilah

perbuatan-perbuatan

itu

agar

kamu

mendapat

keberuntungan”. (QS al-Maidah:90)
Larangan mengenai minuman khamr juga terdapat dalam hadist Rasulullah yang
terjemahannya berbunyi:
“Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr ia berkata; telah mengabarkan
kepada kami Abdullah dari Hammad bin Zaid ia berkata; telah menceritakan kepada
kami Ayyub dari Nafi’dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau
bersabda: “setiap yang memabukkan adalah haram, dan setiap yang memabukkan
adalah khamr.” (HR. Nasai)9
Selain kategori makanan dan minuman yang dihalalkan tersebut, ada juga dalil yang
mencegah umat Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebih,
walaupun makanan dan minuman tersebut sifatnya diperbolehkan.

۞يَبَنِ ٰٓي َءا َٖ َم ُخذُواْ ِزينَت َ ُك أم ِعندَ ُك ِل َم أس ِجد َو ُكلُواْ َو أ
َٱش َربُواْ َو ََل ت ُ أس ِرفُ ٰٓو ٖۚاْ إِنَّ ۥهُ ََل ي ُِحبُّ أٱل ُم أس ِرفِين
Terjemahnya:
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid,
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-A’raf: 31)
3. Pengertian Jual Beli dalam Islam

9
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Dalam kehidupan sehari – hari sering kita temui berbagai macam jual beli,
bahkan tidak jarang pula kita melakukannya. Pengertian secara bahasa Bai’ yang
artinya menjual. Sedangkan dalam kitab kifayatul ahyar disebutkan pengertian jual
beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan
tertentu). Syeh zakaria al – anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar
menukar sesutau dengan sesuatu yang lain10. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah
menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian
lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran).
4. Dasar Hukum Jual Beli
Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan
sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping
itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai
landasan kuat dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum
disyari’atkannya jual beli adalah sebagai berikut:
a. Landasan Al-Qur’an

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. alBaqarah ayat 275)11

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah
ayat282)12.
b. Landasan Ijimak
Menurut landasan ijmak, para ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli
diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan
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Abdurrazzaq Ad-Duwaisy bin Syaikh Ahmad, Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar
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dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang
milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya
yang sesuai.
Menurut hemat penulis, dari hadis dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa inti
jual beli adalah perjanjian tukar menukat benda atau barang yang mempunyai nilai
secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak
yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah
disepakati.
5. Rukun dan Syarat Jual Beli
Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan
tidak dijalankannya undang-undang syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang
Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai
pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan
untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika
ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan
suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu13.
Syarat dan rukunnya terdiri dari14:
a. Sighat (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli
dengan lafadz yang jelas (sarih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus
membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama’
menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:
1) Ijab dan Qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang
melangsungkan akad.
2) Antara Ijab dan Qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata – kata lain selain
Ijab dan Qabul.
3) Antara Ijab dan Qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua
pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di

13
14
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antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat
berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
b. Aqidayn (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat
keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat
barang yang dijual. Adapun syarat – syarat bagi orang yang melakukan akad adalah
sebagai berikut:
1) Aqil (Berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup
melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum
tahu apa – apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa
kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat –
akibat buruk misalnya penipuan dan sebagainya.
2) Tamyiz (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang
baik dan buruk.
3) Mukhtar (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas
dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29.
c. Ma’qud’alaih yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan
tidak semu barang itu harus ada manfaatnya, karena Alla mengharamkan jual beli
khamr, babi dan lain – lain yang termasuk dalam hukumnya.
d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk
unsur yang penting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan uang
sebagai ala nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat disesuaikan pedagan adalah:
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti
pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (Hutang),
maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar,
bukan barang yang diharamkan.

B. Penelitian Terdahulu
1. Penelitian dari Hanafi Rizky dengan judul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatah di Kecamatan Panyabungan
Kota Kabupaten Mandailing Natal
2. Penelitian dari Siti Chafidzotul Ummah dengan judul Jual Beli Rokok dalam
Perspektif Hukum Islam.
3. Penelitian dari Hamim Ulinnuha dengan judul Studi Komparatif Hukum Jual Beli
Obat Setelan Menurut Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Penelitian dari Alfina Rizkiani dengan judul Petanggungjawaban Pidana dan
Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Pengedar Narkoba dala Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam.
5. Penelitian dari Ani Ismayantiningsih dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.
6. Penelitian dari M. Fajar Muttaqin dengan judul Hukuman Mati bagi Pengedar
Narkotika Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.
7. Penelitian dari Rabiatul Adwiah dengna judul Sistem Jual Beli Obat Golongan
Psikotropika, Narkotika dan Prekusor Menurut Perspektif Islam.
8. Peneltian dari Siti Mudrikah dengan judul Jual Beli Obat Golongan Benzodiapine di
Toko Obat Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun
1997.
9. Penelitian dari Fauzan Isdaputra dengan judul Analisis Kaidah Ri’ayyah adh Darurat
wal Hajat dan Dampak Sosial Ekonomi terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang
Hukum Menanam Pohon Tembakau.
10. Penelitian dari Muhammad Ridha dengan judul Sanksi Pidana terhadap Pengedar
Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif
Hukum Islam.

A. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Kartini
Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan
metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada
suatu saat di tengah masyarakat.
2. Sumber Data
Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam
penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan
peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka15. Jadi data dapat diartikan segala
fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi,
sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolhan suatu data yang
dapat dipakai untuk suatu keperluan.
Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer
b. Sumber data sekunder

3. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh
data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan
masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan
mempengaruhi metode pengumpulan data.
a. Wawancarra
b. Dokumentasi
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4. Teknis analisis data
Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang
dilakukan adalah mengolah data – data yang ada. Analisis data adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah – milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Profil Kota Manado
Kota Manado merupakan ibukota Provinsi, letaknya berada di ujung utara Pulau
Sulawesi dan merupakan kota terbesar di Sulawesi Utara. Secara geografis terletak
di antara 10 25’ 88” – 10 39’ 50” Lintang Utara dan 1240 47’ 00” – 1240 56’ 00”
Bujur Timur. Secara administratif berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten
Minahasa
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi
Kota Manado didiami oleh beberapa etnis besar, diantaranya; Minahasa, Bolaang
Mongondow dan Sangihe-Talaud, kota Manado memiliki mayoritas penduduk
beragama Kristen.
2. Profil Kelurahan Wawonasa
Kelurahan Wawonasa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Singkil,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan Wawonasa memiliki luas wilayah
sebesar 180 hektar (Ha). Secara geografis terletak di antara 124.864864 Lintang
Selatan/ Lintang Utara dan 1.506599 Bujur Timur/ Bujur Barat. Secara administratif
berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Singkil Satu

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karame
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ternate Baru
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano
3. Profil BNN Kota Manado
a. Sejarah BNN Kota Manado
Peraturan Presiden No.83 Yaitu Badan Narkotika Kota Manado jadi masih berupa
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado yang sebagai
pimpinan pertama dr.Abeng Tubagus. Dengan susunan organisasi Kepala Badan
setingkat eselon II, dan menyamping kekanan secara horizontal sekertaris badan,
vertical kebawah dari sekertaris badan, ada Kasubag Keuangan dan Kasubag
Umum/Kepegawaian, dari kepala badan vertical kebawah ada 3 seksi yaitu seksi
pencegahan, seksi Terapi dan Rehabilitasi (TIAR), serta Seksi Penegakan
Hukum.Setelah tahun 2012 sekitar bulan Februari didefinitifkan menjadi vertical
sehingga ada perubahan nomenklatur nama sesuai dengan UU No.35 tahun 2009
yaitu menjadi Badan Narkotika Nasional Kota Manado atau disingkat BNNK
Manado.
b. Visi dan Misi BNN
1) Visi
Mampu menjadi Perwakilan BNN di Kota Manado yang mampu membebaskan
masyarakat dari Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
2) Misi
Bersama

komponen

masyarakat

Kota

Manado

melakukan

Pencegahan,

Pemberdayaan Masyarakat Penjangkauan dan Pendampingan Penyalaguna/Pecandu
Narkotika dan Pemberantasan Penyalagunaan Jaringan Sindikat Narkotika secara
berkesinambungan, Komperhensif dan Sinergis

c. Tugas Pokok Dan Fungsi BNN Kota Manado
Kedudukan:
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional

Kota Manado merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah
Kota Manado.

Tugas:
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional,
guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
d. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Manado diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:
1) Kepala;
2) Bagian Umum;
3) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4) Bidang Rehabilitasi;
5) Bidang Pemberantasan.
B. Hasil Penelitian
1. Wawancara dengan pengguna berinisial D
2. Wawancara dengan pengguna berinisial Y
3. Wawancara dengan pengguna berinisial B
4. Wawancara dengan pemilik warung berinisial M
5. Wawancara dengan pemilik warung berinisial I
6. Wawancara dengan Ketua Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional
(BNN) Provinsi Sulawesi Utara
7. Wawancara dengan akademisi IAIN Manado

C. Pembahasan
Gambaran Transaksi Barang Legal yang Disalahgunakan di Wawonasa
saat bermuamalah. Seorang muslim harus lurus dalam ritual ibadahnya serta
kehidupan sosialnya.Kegiatan bermuamalah bisa dianggap sebuah ibadah saat
dilakukan dengan benar oleh seorang muslim yang taat. Transaksi ekonomi bahkan
terdapat dalam Al Quran yang bisa kita temui dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan
282 serta surat Al Mulk ayat 15 yang berbunyi:

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. alBaqarah ayat 275)16

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah ayat
282)17.
۟ ُوا فِى َمنَا ِكبِ َها َو ُكل
۟ ش
ض ذَلُ ا
ُ ُّوا ِمن ِر ْزقِِۦه ِۖ َوإِلَ ْي ِه ٱلن
ُ ٱم
ور
ُ ش
ْ َوَل ف
َ ه َُو ٱلَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم ْٱۡل َ ْر
Artinya :
“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk ayat 15)
Saat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang sering menyalahgunakan
beberapa produk yang dijual di warung sekitaran Wawonasa, maka terlihat tidak ada
yang salah dalam proses transaksi yang dilakukan. Para pemiliki warung kelontong
menjual barang-barang tersebut selayaknya barang legal lain walaupun mengetahui
bahwa barang tersebut juga dibutuhkan berbagai kalangan lain untuk kebutuhan yang
sesuai dengan tujuan sebenarnya dari barang-barang tersebut. Barang-barang yang
sebenarnya legal untuk dijual namun disalahgunakan di kelurahan Wawonasa seperti
Obat Batuk Komix, Lem Ehabon dan Air hasil rebusan Pembalut dapat kita anggap
sebagai barang yang haram untuk dikonsumsi. Menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa
semua benda yang dapat menghilangkan akal (jikadiminum atau dimakan atau
dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau
minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sampai hari kiamat.
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Perspektif Hukum Islam terhadap Penjual barang legal yang disalahgunakan
oleh konsumen di Wawonasa
Menjual barang kebutuhan yang akan dikonsumsi secara wajar adalah hal yang
lumrah dilakukan oleh sebuah warung kelontong. Pada dasarnya konsumsi dilakukan
karena terdapat kebutuhan dan kegunaan dari barang yang dikonsumsi. Tidak ada
manusia yang menkonsumsi sesuatu jika tidak membutuhkan dan mendapatkan
manfaat dari barang yang dikonsumsi. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi
Islam, kedua unsur diatas sangatlah berkaitan satu dengan yang lain. Yusus Qardhawi
juga menjelaskan bahwa belanja dan konsumsi adalah yang yang mendorong
masyarakat untuk memproduksi agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat
beberapa norma dasar yang menjadi landasan perilaku konsumsi seorang muslim
dimana ia dilarang memperoleh harta dari jalan haram, ia juga dilarang
membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan
membelanjakan uang dijalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap
boros bertentangan dengan paham istikhlaf atau harta milik Allah SWT. Konsumsi
dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang positif. Larangan dan
perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk
meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. Dengan mengurangi
pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang yang memang tidak
dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan
terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih
besar pasak daripada tiang.18 Menyadari bahwa barang jualnya akan dimanfaatkan
secara negatif namun tidak melakukan tindakkan pencegahan dalam bentuk apapun
merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam.
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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Proses transaksi barang legal yang sering disalahgunakan dilakukan seperti penjulan
barang lain dan dilakukan secara normal. Penjual dan pembeli sama-sama
mengetahui harga dari barang sehingga tidak terdapat pencederaan dari segi
peningkatan harga yang tidak wajar. Pembeli dan penjual merasa aman dalam proses
transaksi karena barang yang dijual juga sering digunakan oleh pembeli lain.
2. Penjual mengetahui bahwa barang-barang legal tersebut memiliki efek memabukkan
ketika dikonsumsi dengan cara yang salah. Selain itu penjual juga bahwa disekitar
tempat tinggalnya banyak anak-anak yang mengkonsumsi barang-barang legal yang
dijualnya untuk mendapatkan efek “fly” atau mabuk. Penjual mengetahui aturan
hukum Islam saat menjual barang-barang yang dapat memabukkan tapi berdalih
bahwa barang seperti komix, lem ehabond dan pembalut merupakan barang yang
legal untuk dijual dan banyak konsumen lain yang membelinya untuk penggunaan
secara wajar.

B. Saran
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:
1. Peneliti menyarankan agar penjual lebih jeli dengan memilah milih kepada siapa saja
barang-barang yang akan dijualnya. Apalagi barang-barang tersebut sudah jelas
memiilki dampak negatif dan sering disalahgunakan oleh anak-anak yang tinggal
disekitaran keluarahan Wonasa.
2. Karena seluruh informan penjual beragama Islam dan dalam Islam penganutnya
diwajibkan untuk mencegah kemungkaran yang ada disekitarnya, sehingga sebaiknya
melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisis efek
negatif dari semakin meningkatnya pengguna barang-barang legal
disalahgunakan tersebut.

yang

DAFTAR PUSTAKA
3. A. Mas’adi, Gufron , Fiqih Mu’amalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002).
4. Abdurrazzaq Ad-Duwaisy bin Syaikh Ahmad, Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh
Ulama-Ulama Besar Terkemuka, (Bogor: Pustaka Iman As-Syafi’i, 2005).
5. Adwiah, Rabiatul, “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika dan
Prekursor Menurut Perspektif Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin:
Makasar, 2017)
6. Alatas, H., Penanggulangan Korban Narkoba, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 2010).
7. Alim, Muhammad, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka, 2007).
8. Anonim. Kebenaran Tentang Kokain. (Foundation for a Drug-Free World 1626 N.
Wilcox Avenue, #1297 Los Angeles, CA 90028 USA; 2010).
9. Apandi, Yusuf. Katakan Tidak pada NARKOBA. (Bandung : Simbiosa

Rekatama

Media; 2010).
10. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi
Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006).
11. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta Timur: CV Darus
Sunnah, 2002.
12. Departemen Kesehatan RI. Pengertian NAPZA. Jakarta: DepKes RI; 2003.
13. Efendi, Rusfian. Tesis dengan Judul Implementasi Kebijakan Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Di Provinsi Lampung; 2010.
14. Faizal, Liky, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya
Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba), ASAS, 7.1 (2015)
15. Guba, Egon G. Dan Yvona S. Lincoln. Effective Evaluation. (San Fransisco;
Jossey Bass Publisher; 1981).
16. Isdaputra, Fauzan, “Analisis Kaidah Ri’ayyah adh Darurat wal Hajat dan Dampak
Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang Hukum Menanam Pohon
Tembakau”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, 2017).
17. Ismayantiningsih, Ani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara dalam
Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Direktori Mahkamah Agung

Putusan No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Amt)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel: Surabaya, 2019).
18. Kartono, Kartini, 2008 : Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.
19. Mas’adi, Gufron , Fiqih Mu’amalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002).
20. Masoara, Sri Yulianty, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
KOMIX MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA, LEX CRIMEN, 6.9 (2017)
21. Mudrikah, Siti, “Jual Beli Obat Golongan Benzodiazepine di Toko Obat Online
dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997”, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2018).
22. Muhmmad Nur Ihsan, ‘Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (Bag. 1) | Muslim.Or.Id’, 2008
<https://muslim.or.id/135-amar-maruf-nahi-mungkar-1.html> [accessed 21 August
2020]
23. Muslim, Kitab Muslim, Hadist No. 1686, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab
Sembilan Imam).
24. Muttaqin, M. Fajar, “Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (Skripsi, Institut
Agama Islam Negeri Metro: Lampung, 2019).
25. Nasai, Kitab Nasai, Hadist No. 5488, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan
Imam).
26. Partodiharjo, S., Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya (Jakarta: PT.
Gelora Aksara Pratama, 2007).
27. Prabowo, Eko, (2014), Buku Ajar Keperawatan Jiwa. (Yogyakarta: Nuha Medika).
28. Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Pedoman.(tanpa tahun).
29. Qaradawi, Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, Laweyan. Era Intermedia. 2007.
30. Qaradawi, Yusuf, Dahlia Husin, and Zainal Arifin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam
(Gema Insani Press, 2006)
31. Ridha, Muhammad, “Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba di dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi,
Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2018).

32. Rizkiani, Alfina, “Petanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Anak
Sebagai Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri
Surakarta: Surakarta, 2019).
33. Rizky, Hanafi, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal
25 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau bagi Kesehatan di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing
Natal”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan: Padangsidimpuan,
2019)
34. Syafi’I, Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
35. Ulinnuha, Hamim, “Studi Komparatif Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut
Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung:
Tulungagung, 2018).
36. Ummah, Siti Chafidzotul, “ Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Islam”,
(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin: Banten, 2016).
37. Ya,qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV Diponegoro,
1994).
38. https://www.cnbcindonesia.com/news/20180214131808-4-4366/bonus-demografiindonesia-dengan-321-juta-jiwa-penduduk.
39. https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda

