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ABSTRAK
KAJIAN YURIDIS TENTANG ASPEK HUKUM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Nama
Npm
Bagian

: Pahotan Klinus Sitinjak
: 086000335
: Hukum Pidana

Penanganan dan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
oleh pemerintah yang selama ini lebih cenderung kepada bentuk penghukuman terhadap para
penyalahguna narkotika ternyata tidak begitu ampuh untuk memberantas penyalahgunaan
narkotika karena ternyata undang-undang yang ada tidak begitu efektif untuk menghapuskan
segala bentuk kejahatan dalam bidang narkotika.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membawa
nuansa dan paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan
adanya undang-undang ini maka pemberantasan penyalahgunaan narkotika bisa semakin
ditingkatkan dengan penanganan secara khusus.
Beberapa permasalahan yang dapat ditarik terkait dengan aspek hukum
penyalahgunaan narkotika paska lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan yang dapat dilakukan terhadap
penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Bagaimana pula sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam hal penyalahgunaan
narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Dengan melakukan pengkajian terhadap literatur maupun undang-undang ataupun
penelitian kepustakaan, dapatlah dijawab permasalah tersebut yang dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membawa
nuansa dan paradigma baru dalam penanganan penyalahguna narkotika yang tidak sematamata bertumpu kepada penghukuman, tetapi khusus kepada pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peranan Badan Narkotika Nasional
semakin tampak nyata dan lebih maksimal yang tidak hanya sebatas memberikan
informasi ke institusi terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai akan tetapi telah dapat
secara leluasa mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada penyalahguna narkotika menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dapat berbentuk tunggal (penjara atau denda saja), dapat
berbentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda); dapat berbentuk kumulatif
(penjara dan denda); dan dapat berbentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Alasan Memilih Judul
Mendengar istilah narkotika, bukanlah hal yang asing lagi di telinga setiap orang.
Hampir semua lapisan masyarakat baik tua maupun muda sudah akrab dengan istilah tersebut,
hal ini tidak terlepas dari maraknya kasus-kasus penyalah gunaan narkotika yang hampir
diekspos setiap saat baik melalui pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Peredaran
narkotika tidak lagi bertumpu di tingkat perkotaan bahkan sudah merebak sampai ketingkat
pedesaan.
Seseorang menjadi terlibat baik sebagai pelaku/pemakai, pengedar bahkan sebagai
korban dari akibat penyalahgunaan narkotika tentu mempunyai sebab-sebab dan latar belakang
yang kadang kala sulit diterima secara akal sehat apalagi dikaitkan dengan masalah kesehatan.
Dikatakan demikian karena walaupun seseorang telah secara jelas mengetahui apa yang
menjadi akibat dari penyalahgunaan narkotika, ternyata yang bersangkutan tetap
mengkonsumsi narkotika tersebut yang bisa berakibat fatal yang dampaknya tidak saja
terhadap pecandu yang bisa mengakibatkan kematian, tetapi juga terhadap masyarakat
sekitarnya.
Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas
narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi
telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit
oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka
perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, bertumbuh dan
berkembang seperti jamur di musim hujan.
Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap
narkotika tersebut akan tetapi trend penyalah gunaannya tetap meningkat. Pada dasarnya
narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan
penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan
standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi
perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika
disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan
timbulnya bahaya yang lebih besar lagi, tidak saja terhadap rusaknya mental generasi muda
1
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sebagai penerus cita-cita bangsa, juga dapat merusak dan merapuhkan ketahanan nasional,
sebab ketahanan nasional juga bertumpu pada generasi muda.
Akhir-akhir ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan,
tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik nasional
maupun internasional bahkan tidak jarang melibatkan pejabat negara khususnya aparat
penegak hukum itu sendiri. Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untuk
memberantas penyalahgunaan narkotika secara tuntas.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membawa
nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, sebab undang-undang ini
memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi melulu berpatokan kepada penjatuhan hukuman
kepada setiap penyalahguna narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk
memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Diwajibkannya kepada setiap pecandu
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial tentunya memunculkan partisipasi masyarakat untuk tidak merasa khawatir lagi
melaporkan kasus-kasus narkotika khususnya yang menimpa keluarganya.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan
Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan
narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan
tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk
mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.
Ada anggapan sementara pihak bahwa hukum di negara kita terlalu lembek pada
pecandu narkotika. Pecandu hanya ditempatkan sebagai korban dan berhak untuk
direhabilitasi dan diobati, padahal proses pengobatan membutuhkan waktu lama dan biaya
besar. Karena masalah ini penanganan terhadap para penyalahguna narkotika khususnya
terhadap korban tidak jarang menjadi suatu dilema bagi pemerintah tak terkecuali bagi
keluarga korban sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, dan rumitnya masalah-masalah seputar narkotika, menarik
minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut dalam bentuk tulisan/karya ilmiah berupa
skripsi dengan memilih judul: “KAJIAN YURIDIS TENTANG ASPEK HUKUM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.
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B. Rumusan Masalah
4. Bagaimanakah penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
5. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan yang dapat dilakukan terhadap
penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
6. Bagaimana pula sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam hal penyalahgunaan
narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
C. Hipotesa
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
membawa nuansa dan paradigma baru dalam penanganan penyalahguna narkotika yang
tidak semata-mata bertumpu kepada penghukuman, tetapi khusus kepada pecandu dan
korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.
5. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peranan Badan Narkotika Nasional
semakin tampak nyata dan lebih maksimal yang tidak hanya sebatas memberikan
informasi ke institusi terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai akan tetapi telah dapat
secara leluasa mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada penyalahguna narkotika menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dapat berbentuk tunggal (penjara atau denda saja), dapat
berbentuk alternatif (pilihan antara penjara atau

denda); dapat berbentuk kumulatif

(penjara dan denda); dan dapat berbentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
D. Batasan Penulisan
Dalam tulisan ini penulis membatasi kajian dan pembahasan terhadap aspek hukum
penyalahgunaan narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang
membawa paradigma baru dalam penanganan kejahatan narkotika. Artinya penulis tidak lagi
membahas penanganan kejahatan narkotika menurut undang-undang yang berlaku
sebelumnya, dengan maksud agar pembahasan terfokus kepada permasalahan sehingga
kajiannya bisa lebih mendalam serta lebih gampang dicerna dan dipahami.
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E. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pencegahan dan pemberantasan yang dapaat dilakukan terhadap
penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan
narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
F. Metode Penelitian
Karena begitu banyaknya kasus-kasus narkotika yang terjadi akhir-akhir ini ditengahtengah masyarakat yang dapat kita ikuti dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik
bahkan sebahagian ada yang dapat kita saksikan langsung di seputar lingkungan kita ditambah
lagi dengan literatur baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, maupun koran yang mengupas
secara tuntas seputar narkotika dan permasalahannya, maka penulis disamping karena
keterbatasan waktu, juga dengan mengandalkan terhadap apa yang disebutkan diatas, merasa
dengan melakukan Penenelitian Kepustakaan (Library Research) saja sudah saja sudah cukup
untuk menjawab semua permasalahan yang ada.

BAB II
URAIAN UMUM TENTANG NARKOTIKA
A. Pengertian Narkotika
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila
dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.
Pengaruh tersebut berupa:
1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
a. Penenang;
b. Perangsang (bukan rangsangan seks);
c. Menimbulkan halusinasi.1)
“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani” narke” yang berarti terbius sehingga
tidak merasakan apa-apa.”2)
Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran ataupun pembiusan
dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Definisi dari Biro
Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku” Narcotic Indentification Manual” antara lain
mengatakan yang artinya:
Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine zat-zat yang
bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroin, cedein
hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika syntetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang
tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.3)
Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997,
pengertian narkotika adalah :“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan.
______________________________
1)

Djoko Prakoso, S.H., Bambang Riyadi Lani. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan
Negara, 1987. hal.480.
2)
Ibid.
3)
Drs. M. Ridha Ma‟roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya,PT. Bina Aksara Jakarta, 1987. hal.15.
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B. Jenis-Jenis Narkotika
1. Opium
Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni
vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah
tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern
untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besarbesaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan
alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.4)
Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:
a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman
papaver somni verum

yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk

pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.
b. Opium masak adalah:
1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan
khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan
bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk
pemadatan.
2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah
candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
c. Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai
untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan
syarat farmakologi.5)
2. Morpin
Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang artinya dewa
mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di
awang-awang.6)
______________________________________________________
4)

Andi Hamzah dan RM. Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal.16

5)

UU RI No. 22Tahun 1997 Tentang Narkotika, Jakarta: CV Novindo Pusataka Mandiri, 1997, hal.
48-49.

6)

Soeharno, Perang Total Melawan Narkotika, Surabaya: Yayasan Generasi Muda, 1985, hal. 63.
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Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik
yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama
berubah menjadi kecokelat-cokelatan.7)
Morphin adalah alkoloida utama dari opium, dengan rumus kimia C17 H19 NO3.8) Ada
tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:
a. Cairan yang

berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan

pemakainya dengan cara injeksi;
b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di
dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara
menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.9)
3. Ganja
Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis,
termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja,
termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.10)
Ganja atau marihuana (marijuana) atau cannabis indica. Ganja bagi para pengedar
maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang,
marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang.11) Di India, ganja dikenal dengan
sebutan Indian Hemp, karena ia merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing
atau merangsang selera tertawa yang berlebihan.12)
4. Cocaine
Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga
eryhroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam
bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga eryhroxlaceae, yang
menghasilkan kokain kokain secra langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah
________________________________________________________________
7)

Satya Joewana, Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya, Jakarta:
Karisma Indonesia, 1986, hal. 25
8)
UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Op.Cit
9)
M. Ridha Ma‟ruf, Narkotika Masalah dan Bahayanya, Jakarta: CV Marga Jaya, 1976, hal. 15.
10)
----------- UU RI No. 22/1997 Tentang Narkotika, Op.Cit.
11)
Majalah Matra, Naza Penghancur Bangsa, Edisi Oktober 1999, No. 159, hal. 42.
12)
BA. Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta: Karya Utama, 1981, hal. 64.
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adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung
untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus
kimia C17 H21 NO4.13)
Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:
a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
c. Bubuk berwarna putih seperti tepung;
d. Tablet berwarna putih.
5. Heroin
Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses
pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di
laboratorium dengan cara acethalasi dengan aceticanydrida
Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna
kuning tua sampai coklat.
b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan
masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni.
c. Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna
abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya.
d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.14)
6. Shabu-shabu
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna
putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk
turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi
otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah vekerja
lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.15)
______________________________
13) -----------------14)

UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Op.Cit.

Sumarno Ma‟sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CVMas Agung,

1987, hal. 78
15)

Majalah Matra, Naza Penghancur Bangsa, Edisi Oktober 1999, No. 159, hal. 44.
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7. Ekstasi
Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol.
Ekstasi merupakan zat adiktif. Zat adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine
(MDMA), suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang).
Jenis ekstasi (tergolong jenis adiktif) yang sudah beredar di Indonesia dari ratusan
jenis ekstasi yang sudah ada, di antaranya sebagai berikut: Star: mempunyai logo bintang,
Dollar: mempunyai logo uang dolar Amerika, Apple: mempunyai logo apel; Mellon/555:
mempunyai logo 555 berwarna hijau, Pink: berwarna merah hujau, Butterfly: mempunyai
logo kupu-kupu dan berwarna biru, Pinguin, Lumba-lumba, RN: mempunyai logo RN
berwarna hijau laut, Elektrik, Apache, Bon Jovi, Kangguru, Petir, Tanggo, Diamond:
berwarna intan warna hijau, Paman Gober: logo mirip paman gober, Taichi: berwarna biru
atau kuning, Balck Heart: berbentuk hati berwarna hitam.16)
8. Putaw
Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol
dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis
heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotika
yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroine kualitas empat sampai
enam.17)
Para Junkies (istilah bagi para pecandu putaw), mereka biasanya dengan cara
mengejar dragon (naga), yaitu bubuk/kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah, lalu
keluarlah yang menyerupai dragon (naga), dan kemudian asap itu dihisapnya melalui
hidung atau mulut.
9. Alkohol
Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan
ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut orang yang meminumnya lama kelamaan
tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (intoksidasi) atau
mabuk.18)
________________________________________
16)

Hamami Nata, Korelasi Dampak Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Obat Berbahaya. Studi Tentang
Kasus Narkotika di Jakarta,Makalah Seminar di IAIN Jakarta tanggal 2 Agustus 1997, hal. 8-9.
17)
Majalah Matra, Op.Cit., hal. 43.
18)
Luthfi Baraza, Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba, Makalah Seminar Narkoba di SMK IPTEK
Jakarta, hal. 9.
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10. Sedativa/Hipnotika
Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang
mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiatnya
serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.19)
C. Prekursor Narkotika
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009, definisi prekursor narkotika adalah
zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009. Jadi, pada dasarnya, prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi untuk kepentingan farmasi dan
industri.
Prekursor secara khusus telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, bahwa tujuan
pengaturan prekursor adalah bertujuan untuk:
a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika;
b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika; dan
c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika.
Produksi prekursor telah diatur secara spesifik dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2010 yang mengatur:
1. Prekursor hanya dapat diproduksi oleh industry yang telah memiliki izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Produksi Prekursor untuk industri farmasi harus dilakukan dengan cara produksi yang baik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi standar Farmakope Indonesia dan
standar lainnya;
4. Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

_______________
19)

Ibid., hal. 10.

BAB III
SEBAB-SEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PEREDARAN DAN AKIBAT
PENYALAHGUNAANNYA
A. Sebab - Sebab dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika
Terjadinya penyalahgunaan narkotika bahkan sampai ketergantungan secara umum
dapat dikatakan mempunyai latarbelakang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang
satu sama lain saling berhubungan. Sebab terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan
narkotika yaitu pendekatan organobiologik, psikodinamik, dan psikososial. Ketiga pendekatan
tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Dari sudut pandang organobiologik (susunan saraf pusat/otak) mekanisme terjadinya
adiksi (ketagihan) hingga dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu
gangguan mental organik atau sindrom otak organik, seperti gaduh, gelisah, dan kekacauan
dalam fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan/emosi) dan psikomotor (perilaku)
yang disebabkan efek langsung terhadap susunan saraf pusat (otak).20)
Dengan teori psikodinamik dinyatakan bahwa seseorang akan terlibat penyalahgunaan
narkotika sampai ketergantungan apabila pada orang itu terdapat faktor penyebab dan faktor
pencetus yang saling berkaitan satu sama lain.
Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (antisosial) ditandai
dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi
keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta
bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor pencetus, bahwa pengaruh
teman sebaya, tersedia dan mudah didapatinya narkotika mempunyai andil sebagai faktor
pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan/ketergantugan narkotika.
Dari sudut pandang psikososial narkotika terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial
yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus, dan kutub masyarakat.
Penyalahgunaan narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:
1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya
seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial.
_______________________________________________
20)

Luthfi Baraja, Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba, “Makalah Seminar tentang Narkoba di SMK
Iptek Jakarta, hal. 2.
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3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup.
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup.
8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.21)
Faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah:
1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik;
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasakecewa atau depresi;
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang
tua dan anak;
4. Kelompok teman sebaya;
5. Dan NAZA (narkotika)nya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi
maupun tidak resmi.22)
Menurut pendapat Sumarno Ma‟sum, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan NAZA
(narkotika) secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu:
1. Obat kemudahan didapatinya obat secara sah atau tidak, status hukumnya masih
lemah dan obatnya udah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta,
prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup disi dengan lari dari kenyataan, kekurangan
informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh risiko
dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kpercayaan agamanya
minim.
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak
adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia,
pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah,
berbagai bantuan dan kesulitan zaman.23)
_______________________________________________________
21)

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 67.
Dadang Hawari, Al-Qur’an, Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta, PT Dana Bakti Primayasa, 1997, hal
141.
23)
Sumarno Ma‟sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obbat, Jakarta: CV Mas Agung, 1987, hal. 78.
22)
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Ada beberapa tahapan proses ketergantungan narkoba. Tahapan-tahapan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Tahapan Eksperimen (The Experimental Stage)
Motif utama dari pemakaian eksperimen adalah rasa ingin tahu dan keinginan untuk
mengambil risiko, yang keduanya merupakan ciri-ciri khas kebutuhan remaja.
2. Tahap Sosial (The Social Stage)
Kontek pemakaian pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dan pengguna.
3. Tahap Instrumental (The Instrumental Stage)
Pada tahap instrumental, melalui pengalaman coba-coba dan meniru, bahwa penggunaan
dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa
pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi.
4. Tahap Pembiasaan
Pada tahap ini, jika tidak ditemukan obat yang bisa digunakan, akan mencari obat lain,
untuk menghindari gejala putus obat atau zat.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, menurut penulis bahwa terjadinya
penyalahgunaan narkotika yang bisa berakibat ketergantungan, adalah faktor internal/pribadi
dari orang yang bersangkutan, dimana jika dirinya dibekali dan dipagari oleh moral,
pendidikan dan keimanan yang kuat maka yang bersangkutan akan dapat/mampu
menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Memang faktor eksternal (lingkungan)
tidak bisa dipungkiri turut juga mempengaruhi, akan tetapi jika faktor internalnya sudah kuat,
maka seseorang akan tahan/mampu melawan segala godaan dari faktor eksternal.
B. Peredaran Narkotika
Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan 44 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam
rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan dalam Pasal 36 disebutkan, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat
diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri, dan untuk mendapatkan izin edar
tersebut narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
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Pasal (1) angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008,
diketahui bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi obat
untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Sementara, yang dimaksud dengan
“obat” adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk
biologi dan kontrasepsi, yang siap dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan
peningkatan kesehatan.
Sedangkan dalam Pasal 38 disebutkan, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib
dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan
wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran narkotika
termasuk pemindahan narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai
dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar
farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai
pengobatan, dokter, atau apotik.
Selanjutnya dalam Pasal 39 disebutkan, narkotika hanya dapat disalurkan oleh
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah.
Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa Industri
Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:
a. Pedagang besar farmasi tertentu;
b. Apotik;
c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
d. Rumah sakit.
Sedangkan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat
menyalurkan narkotika kepada:
a. Rumah sakit pemerintah;
b. Pusat kesehatan masyarakat; dan
c. Balai pengobatan pemerintah tertentu.
Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh
pedagang besar farmasi tertentu pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Penyaluran narkotika adalah sama dengan pendistribusian narkotika yaitu kegiatan
mendistribusikan atau membagikan narkotika yang belum untuk tujuan akhir. Dengan
demikian jelas bahwa tidak sembarang orang dapat melakukan penyaluran narkotika dengan
alasan apapun.
Sementara rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan
hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan
narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
a. Menjalankan praktek dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan;
b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui
suntikan; atau
c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Majalah Forum Keadilan yang terbit pada bulan Maret Tahun 2012 yang lalu,
dalam forum utamanya ada kalimat yang mengatakan, bagi pengguna narkotika hanya ada tiga
pilihan yaitu penjara, gila, atau mati. Sekali pakai tinggal menunggu mati. Seorang
penyalahguna narkotika bisa mengakibatkan ketergantungan psikis maupun fisik. Salah satu
akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada sipemakai, sehingga ia
dapat melepaskan diri dari situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat
diatasi. Dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan
meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini dikemukakan karena narkotika adalah zat yang
dapat merusak susunan saraf pusat di otak, yang mengatur fungsi organ-organ tubuh yang
berdampak kepada multi dimensi kehidupan sebagai berikut: kesehatan, ekonomi, sosialbudaya (kultur), pendidikan, keamanan.24)
1. Dimensi Kesehatan
a. Penyalahgunaan Narkotika merusak susunan syaraf pada otak yang dapat mengganggu
oragan tubuh lainnya seperti jantung, liver, ginjal, paru-paru dan usus.
b. Menghambat pertumbuhan fisik dan psikis.
c. Turunnya prestasi dari kegiatan kerja, belajar atau berkreasi.
d. Mempengaruhi janin sang ibu seorang pecandu.
_______________________________________
24)

H.Mastar „Ain Tanjung. Paham Kejahatan Narkoba, LETUPAN, Jakarta, 2006, hal. 42.
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2. Dimensi Ekonomi
a. Tidak boleh tidak seorang pecandu narkotika memerlukan uang yang mesti banyak,
guna membeli narkotika, apa itu putaw (heroin), shabu, ganja atau zat adiktif lainnya
pasti mendapatkannya dengan uang.
b. Seorang pecandu narkotika memerlukan uang yang banyak bila masuk panti
rehabilitasi.
3. Dimensi Sosial Budaya (Kultur)
a. Lihatlah potret remaja kita saat ini yang sering ditayangkan di media cetak, elektronik
sepertinya sudah punya kendali. Kurangnya rasa malu, tidak punya rasa hormat dan
santun. Adat istiadat nyaris tidak melekat lagi hingga berubahnya perilaku
menyimpang.
b. Budaya asli jauh tertinggal karena dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman.
c. Bila kebiasaan penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi tradisi masyarakat
dikhawatirkan bisa menjadi sub kultur.
d. Dapat dipastikan bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi secara serentak dan
terpadu, pecandunya akan berkembang secara meluas dan merajalela dan akan
meliputi semua lapisan masyarakat.
e. Apabila sudah menjadi bagian dari suatu budaya seperti juga bahaya “merokok” maka
tidak heran lagi semua lapisan masyarakat bebeas bernarkotika..
4. Dimensi Pendidikan
a. Menurunnya produktivitas sumber daya manusia menjadikan masyarakat lain yang
tidak tahu apa-apa turut menggunakannya. Kurangnya perhatian dan pengetahuan
orang tua/masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika mengakiatkan anak
larut dan terjerumus ke dalam perangkap narkotika.
b. Siswa berprestasi menjadi incaran bandar narkotika.
5. Dimensi Keamanan
Di negara maju seperti Amerika, Columbia, sindikat/kartel narkotika mampu
mempersenjatai pasukannya guna menghadapi tekanan Pemerintah. Sudah barang tentu
memerlukan biaya besar yang diperoleh dari perdagangan narkotika. Kesemuanya dapat
mengganggu keamanan dan ketenteraman berbangsa dan bernegara.

BAB IV
KAJIAN YURIDIS TENTANG ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
A. Penanganan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka
penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak lagi semata-mata
didasarkan kepada perlakuan yang merupakan tindak pidana yang mengarahkan dia kepada
suatu bentuk penghukuman, akan tetapi lebih terfokus kepada cara untuk mengembalikan dia
sebagai pelaku sekaligus sebagai korban untuk kembali menjadi manusia yang berguna
melalui tahap pengobatan dan rehabilitasi. Pengobatan dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal
53 sampai dengan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan bahwa
pengguna narkotika bukan kriminal tapi sebagai korban yang harus direhabilitasi. Pasal 54
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: Pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dari berbagai sistem terapi (detoksifikasi) yang ada untuk tujuan pengobatan dan
yang diterapkan saat ini di Indonesia pada garis besarnya terintegrasi kepada 5 (lima)
sistem:25).
Pertama, Cold Turkey; adalah sistem terapi konvensional. Yakni, seorang pasien
narkoba yang sakaw, dibiarkan begitu saja tanpa obat. Dan juga tetap diawasi, didampingi,
diajak bicara, dibujuk dan dirayu serta diberi tugas kegiatan yang dapat mengalihkan
perhatiannya terhadap keadaan yang menimpanya, sehingga dalam melewati sakaw dilalui
dengan tidak merasa sakit.
Kedua, Hydro therapy; adalah sistem terapi dimana pasien yang menjalani tidak
diberikan obat. Tetapi bila pasien sakaw dimandikan atau direndam dalam air kemudian
pasien disuruh melaksanakan sholat, mulai dari sholat wajib dan berbagai sholat sunat,
berdzikir baik dzikir jahar maupun dzikir khofi atau mengamalkan beberapa wirid yang sudah
ditentukan.
________________________________________________________________
25)

Majalah Forum Keadilan No.46/19-25 Maret 2012, Suntik Mati Pecandu Narkoba, hal. 14-15
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Ketiga, terapi substitution, yakni suatu cara dimana saat pasien menjalani
detoksifikasi kemudian mengalami sakaw, maka pasien diberikan obat atau zat yang terdiri
dari jenis narkoba atau turunannya.
Keempat, Rapid Detoxification; melalui sistem ini pasien (khususnya pecandu
narkoba jenis Opiat) yang menjalani detoksifikasi dilakukan dengan pembiusan. Tujuannya
untuk mengeluarkan racun narkoba yang ada dalam tubuhnya.
Kelima, Abstinentia Totalis; adalah suatu sistem terapi dimana pada saat pasien
mengalami putus zat atau sakaw diberi obat-obatan penawar yang bukan jenis narkoba atau
turunannya dan bukan pula obat substitusi.
Kemudian dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan,
bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi
medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
Selanjutnya dalam Pasal 58 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu
narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Menurut
ketentuan Pasal 58 tersebut bahwa yang dimaksud dengan mantan pecandu narkotika adalah
orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun
psikis.
B. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
dibentuklah Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kinerja BNN sering menjadi sorotan berbagai pihak
karena belum begitu maksimal dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap dan
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, hal ini terbukti karena semakin maraknya peredaran
narkotika tidak hanya di tingkat perkotaan bahkan sudah merebak sampai ke tingkat pedesaan.
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka BNN sebagai
lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas narkotika
semakin dioptimalkan fungsinya sebab dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam
rangka perdagangan gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional
bahkan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN memiliki tugas yaitu:
a. Menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

nasional

mengenai

pencegahan

dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu
narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional,
guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i. Melaksanakan

administrasi

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010,
BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan
adiktif lainnya, maka BNN bertugas untuk melakukan:
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a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan perekursor serta bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya
disingkat dengan P4GN;
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat,
pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan,
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan
BNN;
g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka
penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
h. Penyelanggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengordinasian wadah peran serta masyarakat;
j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika;
k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika,
dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol;
l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan
lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol tingkat pusat dan daerah;
m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;
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n. Peingkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika
dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol berbasis komunitas teraapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta
pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
q. Pelaksanaan pengawasam fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen
masyarakat di bidang P4GN;
s. Pelaksanaan peningkatan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik
BNN;
t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan
pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya,
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
Sebagaimana pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009, ada diperkenalkan istilah
“P4GN” dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, yaitu pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan
prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
C. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Setiap perundang-undangan pidana apalagi Undang-Undang Pidana Khusus pasti ada
mengatur tentang sanksi pidana yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tersebut yang
kadang kala berbeda dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana
sebelumnya.
Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
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3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan ada 4 (empat) jenis pidana
pokok, yaitu: 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda, serta 4. Kurungan.
Pasal 148 yang berbunyi:
“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat
dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku
dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak
dapat dibayar”.
Hal yang menimbulkan persoalan yuridis bahkan praktis dari ketentuan khusus dalam
UU No.35 Tahun 2009, sebagai berikut:
a. Ketentuan minimum khusus.
Salah satu keputusan formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika adalah dirumuskan, sangat berbeda dengan rumusan KUHP (WvS)
yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dimana
rumusan pidana yang digunakan adalah minimum umum baik untuk pidana penjara
maupun kurungan.
b. Masalah Pidana Denda untuk Korporasi
Ketentuan pidana berkaitan dengan korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 130,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi,”… selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda,…”.
Kata, “yang dapat”, di sini bukan berarti dapat dijatuhkan dapat juga tidak, akan tetapi
harus dijatuhkan dan untuk korporasi bentuk pidana yang dijatuhkan adalah,”denda”.26)
c. Sial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Itu berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu, mengenai pemberantasan narkotika dan
prekursor narkotika dan mengenai penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika.
_______________________________________
26)

Artidjo Alkostar, Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1997. hal. 222

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
membawa nuansa dan paradigma baru dalam penanganan penyalahguna narkotika yang
tidak semata-mata bertumpu kepada penghukuman, tetapi khusus kepada pecandu dan
korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial.
2. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peranan Badan Narkotika Nasional
semakin tampak nyata dan lebih maksimal yang tidak hanya sebatas memberikan
informasi ke institusi terkait seperti Kepolisian dan Bea Cukai akan tetapi telah dapat
secara leluasa mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada penyalahguna narkotika menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dapat berbentuk tunggal (penjara atau denda saja), dapat
berbentuk alternatif (pilihan antara penjara atau

denda); dapat berbentuk kumulatif

(penjara dan denda); dan dapat berbentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).
B. Saran
1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
terhadap masyarakat, agar masyarakat ikut berperan serta membantu pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Agar kinerja daripada pihak Kepolisian khususnya Badan Narkotika Nasional lebih
dimaksimalkan lagi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.
3. Penjatuhan pidana yang lebih tegas dan lebih berat perlu diterapkan terhadap
penyalahguna narkotika untuk memberantas atau setidak-tidaknya meminimalisir
kejahatan narkotika.
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