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ABSTRAK 

Suharto, Dani. 2017. Kebijakan tindakan rehabilitasi pada tindak pidana 

narkotika Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. Pembimbing 

II: Anis Widyawati, S.H.,M.H. 

Kata kunci: Narkotika, Penyalahgunaan, Kebijakan,  

 

  Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi 

sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan 

mengedarkan Narkotika secara ilegal. Dengan jumlah pengguna yang tergolong 

tinggi tentu perlu penanganan dari pemerintah terhadap para pengguna narkoba 

terkait bagaimana kebijakan tindakan rehabilitasi pada tindak pidana 

penyalahgunaan  narkoba, bagaimana BNNP Jawa tengah dalam menetapkan 

rehabilitasi dan syarat-syarat untuk di rehabilitasi dan bagaimana tingkat 

kejahatan narkoba dengan pemidanaan tindakan rehabilitasi. 

   Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menganut double track 

system, Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self 

victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, 

sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai 

korban adalah berupa pengobatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas 

rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan 

dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 

  digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan 

Yuridis-sosiologis prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan 

teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara bebas, sehingga hasil 

karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan. 

  Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan tindakan rehabilitasi 

terhadap penyalahguna narkoba adalah lebih mengedepankan pendekatan 

depenalisasi dan dekriminalisasi yaitu pecandu Narkotika dan penyalahgunaan 

Narkotika Wajib menjalani rehabilitas. Rehbilitasi merupakan perintah dan 

amanah pasal 54 undang-undang No 35 tahun 2009 yang harus di jalani. 

Penetapan rehabilitasi BNNP Jawa Tenggah membedakan menjadi dua yaitu 

penetapan secara Secara voluntary yaitu melaporkan diri secara sukarela dan 

Penetapan rehabilitasi Secara compulsory yaitu dengan putusan hakim. 

Bagaimana kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan 

narkoba yang di lakukan telah berjalan sesuai karena peraturan menyebutkan  

kejahatan narkotika dapat di jatuhi pemidanaan rehabilitasi jika sejauh 

penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik, dan terdapat barang 

bukti dengan batas minimal di atur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 kemudian 

positif menggunakan narkoba dan tidak terbukti sebagai pengedar baru dapat di 

rekomendasikan untuk di rehabilitasi.  

 Saran dari penelitian ini, aparat penegakan hukum terkait penyalahgunaan 

narkoba lebih bersikap obyektif, mengingat dampak yang terjadi akibat Narkoba 

begitu besar dan dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia 

menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi 

dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. (Sasangka,2003:56) 

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak 

berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah 

bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang 

telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah dari golongan 

terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat 

penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. 

Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan 

bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun 

dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika 

disalahgunakan dengan berbagai tujuan. 

   Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis 

adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang 

penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. 

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan 

narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan 

ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan 

dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya 
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fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. 

(Partodihardjo, 2004:4 ) 

  Kejahatan narkotika dengan berbagai cara telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk memberantas kejahatan. Salah satunya di bidang 

regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan 

narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, 

maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah ( Rahardja, 

2007:11) :  

a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi;  

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika;  

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

penyalahguna dan pecandu narkotika. 

 

   Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi 

Waseso mengatakan jumlah pecandu narkotika meningkat karena 

ringannya hukuman untuk pecandu. Menurut dia, rehabilitasi bisa 

diberikan bersamaan dengan hukuman tahanan. Budi Waseso berencana 

merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dengan menghilangkan pasal rehabilitasi bagi pengguna narkotik. 

Rehabilitasi termaktub dalam Pasal 54 UU Narkotika. Dalam pasal itu 

disebutkan pecandu narkotik dan korban penyalahgunaannya wajib 
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menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Budi Waseso 

menjelaskan, rehabilitasi pecandu narkotika adalah beban negara. 

Musababnya, biaya rehabilitasi pecandu ditanggung negara. "Ini berarti 

negara rugi dua kali. Sudah generasi penerusnya dirusak terus diminta 

menanggung biaya rehabilitasi," kata mantan Kepala Badan Reserse 

Kriminal Polri ini di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, 

(https://m.tempo.co/read/news/2015/09/09/064699131/budi-waseso-

blakblakan-rencana-hapus-rehabilitasi-narkoba ) 

 Peningkatan pengguna narkotika Berdasarkan data yang di himpun 

Badan Narkotika Nasional, Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional 

Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2015, jumlah 

penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta 

orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current 

users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, 

ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau 

pernah pakai narkoba pada tahun 2015. Angka tersebut terus meningkat 

dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan pengguna narkoba jumlah 

pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2016. 

(http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/11/pengguna-narkoba-di-

indonesia-terus-meningkat-setiap-tahun ) 

  Pada tahun 2015 pemerintah bersama dengan BNN, TNI/ Polri, 

pegiat anti-narkotika, dan berbagai lembaga lainnya, mendeklarasikan 

https://m.tempo.co/read/news/2015/09/09/064699131/budi-waseso-blakblakan-rencana-hapus-rehabilitasi-narkoba
https://m.tempo.co/read/news/2015/09/09/064699131/budi-waseso-blakblakan-rencana-hapus-rehabilitasi-narkoba
http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/11/pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat-setiap-tahun
http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/11/pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat-setiap-tahun
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Gerakan Rehabilitasi 100.000 penyalahguna Narkoba."Indonesia sedang 

darurat narkoba, sudah ada kebijakan hukum yang diatur dalam undang-

undang perihal permasalahan ini. Bahkan saat ini, sudah ada 4 juta orang 

dalam penyalahgunaan narkoba," jelas Irjen Anang Iskandar, Kepala 

BNN, di Jakarta, Rabu (29/4/2015). Deklarasi ini adalah bentuk perhatian 

nyata dari pemerintah terhadap kasus tindak pidana narkoba 

(nasional.sindonews.com/read/877153/15/rehabilitasi-pecandu-narkoba-

dijamin-undangundang-1403750534). 

  Gerakan Rehabilitasi 100.000 penyalahguna Narkoba, BNNP Jawa 

Tenggah telah mentargetkan rehabilitasi sebanyak 4.439 pecandu narkoba 

di tahun 2015 diharapkan dapat sembuh dari ketergantungan. “Amrin 

menyebut, tempat-tempat rehabilitasi di Jawa Tengah cukup untuk 

menampung para pecandu yang akan disembuhkan itu. Pihaknya 

menggandeng instansi lain, termasuk dari dinas kesehatan, dinas sosial, 

maupun pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Tengah”. ( www.sindo.news.com  Kamis (16/4/2015) ) 

  Menurut perspektif viktomologi, terdapat beberapa pendapat ahli 

hukum yang menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban 

sehingga tidak patut dipidana. Menurut Ezzat Abdul Fateh ( Lilik Mulyadi, 

2003: 123 )  “pendapat ini bisa didasarkan pada tingkat keterlibatan korban 

dalam terjadinya kejahatan termasuk dalam tipologi False Victims yaitu 

pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri”. 

http://www.sindo.news.com/
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  Merujuk perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer (Lilik 

Mulyadi, 2003: 123 ) menyatakan, “adanya self-victimizing victims yakni 

pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. 

Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada 

kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) 

hal, yaitu penjahat dan korban”.  

  Menurut Sellin dan Wolfgang ( Dikdik dan Elisatris, 2006:29) 

“korban penyalahgunaan narkoba merupakan “mutual victimization”, yaitu 

pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”. Seperti halnya 

pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim). 

Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan 

korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam 

katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban 

dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that involves 

harm inflicted on someone by the actor). Artinya apabila hanya diri sendiri 

yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

kejahatan. 

  Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi social”. ( Sulaksana
 
, 2003 :19 ) mengatakan, “Rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan  untuk 
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membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani 

rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”. 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk 

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam 

tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. 

  Masih ada dualisme pemahaman terhadap posisi pengguna, yakni 

antara pelaku dan korban. Pemahaman yang berbeda itu pada akhirnya 

mempengaruhi penanganan para pengguna obat-obatan terlarang itu. 

Perbedaan pemahaman tentang posisi pengguna narkotika diperngaruhi 

pula oleh aturan perundang-undangan yang ada saat ini.   

  Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa 

direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika, 

bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika.  

  Pada Pasal 127 Ayat (1) disebutkan, setiap penyalahgunaan 

narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkotika golongan 

II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, 

dan penyalahgunaan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun. 

  Penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan 

yang menganut double track system, yang artinya bahwa hukuman yang 
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dijatuhkan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku tindak pidana 

tidak hanya sanksi pidana saja, tetapi juga dengan penjatuhan sanksi 

tindakan ( Sholehuddin, 2003: 56). Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan 

double track system yang telah disebutkan sebelumnya., menurut Kasi 

Media Tradisional Deputi Bidang Pencegahan BNN Ahmad Soleh, 

pemberian hukuman pidana atau kriminalisasi pecandu narkotika bukanlah 

merupakan solusi. Memenjarakan pecandu narkotika tanpa memerhatikan 

“sakitnya” bukanlah langkah yang tepat. Justru akan menimbulkan 

masalah baru dalam lapas sebagai akibat dari ketergantungan obat. (Sindo 

News, “Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dijamin Undang-Undang) 

  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly 

menyebutkan, permasalahan terberat yang ada dalam setiap lembaga 

pemasyarakatan (LP) di Indonesia adalah mengenai kelebihan kapasitas 

atau kelebihan daya tampung. Menurutnya, penyebab terbesar kelebihan 

kapasitas adalah ditempatkannya para pengguna narkoba sebagai penghuni 

rutan ataupun LP. Padahal, para pengguna lebih baik ditempatkan di 

lokasi-lokasi rehabilitasi. ( www.beritasatu.com ) 

  Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment 

(penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan 

narkotika. Melalui assessment, aparat bisa langsung mengategorikan 

http://www.beritasatu.com/
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apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar 

(pelaku). Proses assessment itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN 

dan keluarga korban.   

   Pelibatan BNN dalam proses assessment itu sangat baik, karena 

lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah 

seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan, 

BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, 

sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan 

tahapan rehabilitasi mereka.  

   Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung 

pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang 

terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak 

hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu 

adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna 

menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama 

masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak. 

  Bertolak dari Latar belakang di atas, penulis ingin melakukan 

penulisan hukum UU no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai  

kebijakan pemerintah dalam hal rehabilitasi dengan judul : “KEBIJAKAN 

TINDAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA 
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PENYALAHGUNAAN NARKOBA ( STUDI PADA BNN PROVINSI 

JAWA TENGAH )” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1) kebijakan mengenai rehabilitasi terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika  

2) Apakah ada itikad yang tidak baik oleh para penyalahgunaan 

Narkotika dengan adanya rehabilitasi sehubungan dengan UU No 35 

tahun 2009 Tentang Narkotika dimana setiap pecandu dan korban 

wajib direhabilitasi   

3) efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika dan Syarat- syarat mendapatkan rehabilitasi   

4) hubungan tingkat kejahatan narkoba dengan rehabilitasi  

5) penetapan rehabilitasi dan syarat-syarat untuk mendapatkan 

rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika 

6) bagaimana kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat 

kejahatan Narkotika 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah tersebut antara lain : 
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a) kebijakan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah terkait rehabilitasi terhadap 

pelaku penyalahgunaan Narkotika 

b) penetapan rehabilitasi dan syarat-syarat untuk mendapatkan 

rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika 

c) kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan 

Narkotika 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut,fokus 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

(a) Bagaimana kebijakan BNN Provinsi Jawa Tengah dalam upaya 

rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba? 

(b) Bagaimana penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan 

narkoba dan syarat-syarat seseorang untuk di rehabilitasi oleh BNN 

provinsi Jawa Tengah  ? 

(c) Bagaimana Kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan 

tingkat kejahatan narkoba yang di lakukan ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan sebelumnya, tujuan penulis melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan tindakan rehabilitasi pada kasus 

tindak pidana penyalahgunaan  narkoba yang di keluarkan oleh 

BNNP Jawa Tengah 
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2. Untuk mengetahui, bagaimana BNNP Jawa tengah dalam 

menetapkan rehabilitasi dan  syarat – syarat penjatuhan untuk 

direhabilitasi  

3. Untuk menggambarkan, tingkat kejahatan narkoba dengan 

pemidanaan tindakan rehabilitasi   

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun 

akademis  

1. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam 

menangani penyalahgunaan Narkoba agar Indonesia bebas dari 

kasus tindak pidana Narkoba 

2. Manfaat Akademis 

a) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya 

bidang kebijakan tindakan rehabilitasi pada penyalahgunan 

Narkotika 

b) Dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam 

bidang penetapan dan syarat- syarat rehabilitasi pada 

penyalahgunaan Narkotika. 

c) Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar 

lebih berhati-hati dalam kasus Narkoba adalah kasus yang 

serius tidak sekedar akan rehabilitasi semata tetapi akan 

berdampak luas  
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d) Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca 

lainnya tentang tingkat kejahatan Narkotika dengan tindakan 

rehabilitasi. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau 

pokok dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini adalah bagian mulai dari 

sampul sampai dengan bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar 

lampiran dan dalam bagian awal ini pembaca akan menemui sebuah abstrak 

yaitu yang berisi inti dari skripsi secara keseluruhan. Setelah itu mulai bab 

pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan 

bagian yang sesudah itu merupakan bagian akhir skripsi.  

Susunan bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar 

kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar 

judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, 

kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar 

gambar ,daftar lampiran, dan daftar singkatan. Bagian isi skripsi ini terdiri 

atas: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
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Tinjauan pustaka ini berisi mengenai definisi narkoba, jenis-

jenis, dampak penyalahgunaan, aspek-aspek pemulihan narkoba, 

definisi rehabilitasi, tujuan dan sasaran rehabilitasi 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini, berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, 

instrument penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian 

data, analisis data, dan metode uji validitas data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang memuat Bagaimana kebijakan BNN Provinsi Jawa Tengah 

dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba, Bagaimana penetapan 

rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk di 

rehabilitasi oleh BNN provinsi Jawa Tengah, Bagaimana Kesesuaian 

tindak rehabilitasi dengan tingkat kejahatan narkoba yang di lakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran dari pembahasan yang 

diuraikan dalam bab empat. 

Di bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan 

lamppiran. Daftar pustaka berisikan keterangan yaitu sumber literatur, 

sedangkan lampiran-lampiran berisi data dan keterangan yang akan 

melengkapi uraian dari skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penulisan hukum skripsi , yang ditulis oleh Zelni Putra, 

Universitas Andalas Padang Tahun 2011 yang berjudul “Upaya Rehabilitasi 

Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) 

Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)”.  

Permasalahan yang diambil dalam penulisan hukum ini adalah 

bagaimana kebijakan BNNK kota Padang dalam upaya rehabilitasi, prosedur 

dalam rehabilitasi dan kendala-kendala yang di hadapi BNNK kota Padang. 

Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu rumusan masalah yang 

terdapat dalam penulisan hukum terdahulu yaitu padarumusan masalah nomor 

dua dan tiga, rumusan masalah kedua pada penulisan hukum terdahulu 

meneliti tentang prosedur dalam rehabilitasi, sedangkan penulis meneliti 

bagaimana penetapan rehabilitasi bagi pelaku dan syarat-syaratnya, kemudian 

pada rumusan ketiga penelitian terdahulu meneliti tentang kendala-kendala 

yang di hadapi BNNK kota Padang, sedangkan penulis meneliti bagaimana 

kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan 

Narkoba .  

Penelitian yang lainnya ialah pada Jurnal Hukum, volume 1 tahun 2015 

oleh Novanly Dekky Ardian , Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 

berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi korban Narotika di wilayah 

kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009”.  
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Permasalahan yang diambil dalam Jurnal tersebut untuk menguji 

pendekatan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dengan rehabilitasi korban 

narkotika, tujuan rehabilitasi, dan kendala-kendala rehabilitasi di Yogyakarta  

sedangkan penulis lebih menekankan pada kebijakan tindakan rehabilitasi 

pada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba studi pada BNN Provinsi Jawa 

Tengah. Metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode 

penulisan hukum Normatif yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penulis 

menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis, penelitian bertujuan 

untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan 

dan penelitian kepustakaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, 

Jurnal Hukum Tahun 2012, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali 

yang berjudul “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 

Pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”. Penelitian ini 

membahas bahwasanya bagaimana perumusan kebjakan rehabilitasi dalam 

Undang- Undang no35 tahun 2009 dan menggunakan metode penelitian 

normatif, sedangkan penulis membahas bagaimana kebijakan rehabilitasi 

terhadap penyalahgunaan Narkotika studi pada BNN Provinsi Jawa Tengah. 
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2.2. Dimensi Kebijakan dalam Hukum Pidana 

 Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam 

bahasaBelanda Politiekyang secara umum dapat diartikan  sebagai prinsip-prinsip 

umumyang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk 

pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan 

urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang 

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, 

dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan 

atau kemakmuran masyarakat (warga negara). (Arief, 2010:23 ) 

               Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum 

pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam 

kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai 

istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek.. 

(Aloysius, 1999:10 ) 

               Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah 

politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : (departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1998 : 780 ) 

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, 

dasar-dasarpemerintahan); 

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) 

3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) 

kebijakan. 

 

 Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik 

hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. (  Prasetyo, 2005: 11 ), 
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istilah politik dipakai dalam arti yaitu, “Negara Berarti membicarakan masalah 

kenegaraan atau berhubungan dengan Negara”. 

 politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan 

secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : ( Moh Mahmud 1999 :9 ) 

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap 

mater-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 

lembaga danpembinaan para penegak hukum. 

  Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang 

relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang 

itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang 

efektif.  Rahardjo (1991 :352 ) mengemukakan, “bahwa politik hukum adalah 

aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan 

sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat”. Secara substansial politik hukum 

diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (Ius constituendum).Sedangkan 

pengertian Politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan 

dalam rangka pembaruan hukum. 

               Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara 

bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum 

pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, 

memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan 

oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya 
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untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan 

hukum pidana atau politik hukum pidana.( Arief, 2010:23 ) 

2.3. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalah gunaan 

Narkoba 

 Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (a 

vestige of our savage past) yang seharusnya di hindari pendapat itu ternyata 

berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau 

pengenaan penderitaan yang kejam. ( Muladi dan Barda,  2010 : 149 ) Sejarah 

hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran 

mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan 

melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan 

pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di inggris terutama justru merupakan 

reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana. ( Bassiouni, 1978 : 86 ). Pandangan 

determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran 

positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain Lombroso, Garofalo, Fern. 

Menurut Alf Ross pandangan iniah yang kemudian berlanjut pada gerakan 

modern the campaign against punishment (kampanye meniadakan hukuman). ( 

Ros, 1975 : 67 ) 

 Ide penghapusan pidana itu dikemukakan pula oleh Filippo Gramatica, 

seorang tokoh extrime dari aliran defense social, yang merupakan perkembangan 

lebih dari aliran modern.  

 Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan 

individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. . 
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(Ancel, 1965 : 73-74) “Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan 

pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan 

tentang perbuatan anti social”. Jadi, pada prinsipnya ajaran Ancel menolak 

konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana 

 Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum 

pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru beliau 

mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana 

adapun intinya adalah sebagai berikut: ( Saleh, 1974 :14-16 ) 

a. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan- tujuan yang 

hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalannya bukan terletak pada hasil 

yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan 

nilai dari batasbatas kebebasan masing-masing.  

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti 

sama sekali bagi seorang terhukum, dan di samping itu harus tetap ada 

suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya 

itu tidaklah dapat di biarkan begitu saja.  

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada 

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu 

warga negara masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat. 

Memperhatikan alasan diatas, maka Roeslan saleh tetap mempertahankan 

adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan 

dari sudut tujuan fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. 

Istilah yang digunakan beliau sendiri ialah masih adanya dasar asusila dari 

hukum pidana.  

 Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik 

hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan 

merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian 

demikian terlihat pula dalam dalam definisi penal policy dari Marc Ancel yang 

menyebutkan secara singkat bahwa suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (the positif 
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rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas peraturan perundang-undangan hukum 

pidana. Dengan demikian, istilah penal policy menurut Marc Ancel adalah sama 

dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Winarno  (2002 : 10) Sistem 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Pemidanaan terhadap 

pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan 

yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada 

hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh 

sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa 

kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan 

yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan 

untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan 

tujuan yang layak dari proses. pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti 

sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil 

dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan 

dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa 

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan 

pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan 

dapat dilihat dari beberapa pandangan.  

 Leonard menyatakan bahwa, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah 

dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah 

laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. 
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Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib 

masyarakat itu diperlukan pidana.( Prasetyo, 2010 :96-97 ) 

 Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang 

masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni 

pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). 

( Dwidja 2010 : 24 ) 

a) Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif 

terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat 

sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan 

terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya 

masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang 

(backward-looking).  

b) Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin 

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di 

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 

dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini 

dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus 

mempunyai sifat pencegahan (detterence). 

 Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 

3 kelompok yakni : ( Muladi, 2010 :12 ) 

a) Teori absolut (retributif) 

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan 

bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 

telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan 

b) Teori teleologis 

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 

masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 

pemuasan absolut atas keadilan 
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c) Teori retributif teleologis 

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat 

plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) 

dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 

pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat 

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 

Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di 

kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan 

untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat 

utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya 

dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.  

 Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam menberikan 

atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP 

Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2 

sebagai berikut: ( Muladi dan Barda, 2010:24) 

(1) Maksud tujuan pemidanaan  

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, 

masyarakat dan penduduk.  

b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota 

masyarakat yang berbudi baik dan berguna.  

(2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.  

Pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan 

merendahkan martabat manusia.  

 Sehingga dapat dikatakan bahwa dari teori relatif atau teori tujuan pidana 

lebih menitikberatkan pada perbaikan moral, pengobatan atau penyembuhan 

pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan lagi. 

2.3.1 Tindak pidana Narkotika 

 Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat 

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 

menggunakanya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. (Taufik, 2003:16) 



23 
 

 
 

 Istilah yang di pergunakan bukanlah narcotics pada farmacologie 

(farmasi), melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila 

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh 

pemakai, yaitu: ( Taufik, 2003:17) 

1. Mempengaruhi kesadaran  

2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia  

3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;  

a. Penenang  

b. Perangsang (bukan rangsangan sexsual)  

c. Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara 

khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat 

 Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang no 35 tahun 

2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:  

“yang dimaksud dengan 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”.  

 

  Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Soedarto, mengatakan 

bahwa: ( Soedarto, 2003:76 ) “Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani 

narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.  

 Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) 

menyebutkan bahwa:  

“Narkotika di golongkan menjadi : 

a. Narkotika golongan I;  

b. Narkotika golongan II,  

c. Narkotika golongan III “.  
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 Pada lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan 

golongan I, antara lain sebagai berikut;  

a. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-

bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah 

tanaman papaver somniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar 

untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.  

c. Opium masak terdiri dari  

1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam 

pemanasan denganatau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan 

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 

pemandatan.  

2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.  

3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.  

d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 

NO3.  

e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga 

erythoroxylaceae termasuk dan buah bijinya.  

f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus erythoroxylon dari keluarga 
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erythoroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 

perubahan kimia.  

g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

h. Kokaina, adalah metal ester-I-bensoil ekgonia dengan rumus kimia C17 H21 

NO4. 

i. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H20 dan ester 

serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.  

j. Ganja, adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman 

termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman 

ganja termasuk damar ganja dan hashis.  

k. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil 

pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.  

 Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 

untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.  

 Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah 

pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, 

narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk 

terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut 

(Supramono, 2009: 163 ) : 
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1. Alfasetilmetadol  

2. Alfameprodina  

3. Alfametadol  

4. Alfarodiina  

5. Alfentanil  

6. Allilprodina  

7. Asetilmetadol  

8. Benzetidin  

9. Benzetidin  

10. Betameorodina  

11. Betaprodina  

12. Betametadol  

13. Betaprodina  

14. Betasentilmetadol  

15. Bezitramida  

16. Dekstromoramida  

17. Diampromida  

 ) Narkotika golongan III adalah Chatarina (2002:44 narkotika yang 

berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika 

golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 

macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 

rinciannya sebgai berikut ( Supramono, 2009: 168 ) : 

1. Asetildihidrokodeina 

2. Dekstroproposifena  

3. Dihidrokodeina 

4. Etimorfina  

5. Kodeina  

6. Nikodikodina  

7. Nikokodina  

8. Norkodeina 

9. Polkodina  

10. Propiram  

11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas  

12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika 

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika  

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika 
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 Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 

menyebutkan hanya ada 3 golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak 

digunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi kegunaannya sama dengan 

psikotropika golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Narkotika terbaru yaitu Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

 Istilah penggolongan narkotika/ napza secara sederhana dapat di 

golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:( Makarao, 2004 :26 ) 

1) Golongan narkotika (golongan I); seperti, opium, morphin, heroin.  

2) Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, ganja, ectacy, 

shabu-shabu, hashis  

3) Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung 

alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka. 

 Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan 

Pasal 100 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua 

ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal.  

 Undang-Undang Narkotika tindak dijelaskan secara tegas bahwa yang 

diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan 

lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa pengunaan 

narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka 

apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah 

merupakan kejahatan.  

 Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-

Undang Narkotika dapat penulis mengkelompokan dari segi bentuk perbuatannya 

adalah sebagai berikut:  
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a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika Kejahatan yang 

menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 UndangUndang 

Narkotika, namun yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya 

perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu 

berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan 

narkotika untuk semua golongan. 

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika Kejahatan yang 

menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti 

sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar 

menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Narkotika.  

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika Pengangkatan disini 

dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito 

narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika.  

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika Dalam kejahatan ini 

undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika 

golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II dan III di lain 

pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang 

memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai 

narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Narkotika, 

kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 

Undang-Undang Narkotika.  
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e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu 

perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 

UndangUndang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana 

penyalahgunaan narktika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-

Undang Narkotika  

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika Dalam 

Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu 

narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.  

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi Seperti diketahui bahwa 

pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik 

dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. 

Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang 

Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah 

kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan 

maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.  

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian Yang dimaksud dengan 

proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat 

penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang 

Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut 

merupakan tindak pidana. 
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i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika 

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang 

bersangkutan, barang bukti juga harus diajukand dalam persidangan. 

Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang 

bukti tersebut terbutki dipergunakan dalam tindak pidana maka harus 

dirampas untuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang 

Narkotika barang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus 

dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta 

pemusnahan wajin dibuat berita acara dan dimasukan ke berkas perkara. 

Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan 

baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana berdasar pada Pasal 94 

Undang-Undang Narkotika.  

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu Sebelum seorang saksi 

memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan 

sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan 

yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jika saksi memberikan 

keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya 

sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.  

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga Lembaga-

lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk 

memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata 

melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, 
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maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 

99 Undang-Undang Narkotika.  

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Kejahatan 

narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada 

kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-

anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi 

melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena 

jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena 

itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan 

kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 

Undang-Undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, 

melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup 

umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan Pasal 84 dipidana denga pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.  

 Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah 

memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-

Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di 

klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana 

narkotika, tetapi UndangUndang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti 

apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya. 
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2.3.2. Double Track System dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika 

 Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana. 

KUHP tidak menyebut istilah maatregel (tindakan). Tindakan dimaksudkan untuk 

mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa 

pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan 

kepada orang tua. ( Adi Hamzah, 2010 :218 ) 

 Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi 

tindakan. Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis 

sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam 

kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi 

tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta 

bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan 

(lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut double track system, 

kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk 

memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan 

proporsional. 

 Ditingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan saksi tindakan sering 

agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan 

fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana 

bersumber pada ide dasar Mengapa diadakan pemidanaan?. Sedangkan sanksi 

tindakan bertolak pada ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu? 
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 Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan 

sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap 

pelaku perbuatan tersebut, Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah 

seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), 

maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia 

berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat 

relatif. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan /pengimbalan yang 

merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. 

Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan 

pembinaan atau perawatan si pembuat. ( Muladi dan Barda, 2010: 10 ) 

 Sehubungan dengan perbedaan antara pidana dan tindakan ini, Van 

Bemmelen menyatakan bahwa system untuk memasukan tindakan-tindakan 

(maatregelen) disamping pidana (Straf) sehingga bersifat zweispurig di Holland, 

diterapkan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, 

sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai 

dengan perampasan atau pembatasan kemerdekaan. Perbedaan prinsip antara 

sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur celaan, 

bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.( Muladi dan Barda, 2010: 5 ) 

Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari 

sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak 

membalas. Ini semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi 

masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. (Adi 

Hamzah, 2010:217) Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan 
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sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi 

pada ide perlindungan masyarakat. 

Ditinjau dari aspek maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahguna 

narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki 

pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa. (Adi Hamzah, 

2010:193) Yang berarti didalam Undang-Undang Narkotika adalah rehabilitasi. 

Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi dalam Pasal 48 dan Pasal 49 

Undang-Undang Narkotika sama dengan yang diatur dalam Pasal 38 dan 30 

Undang-Undang Psikotropika. 

 Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self 

victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, 

sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai 

korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan 

dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa 

pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 

2.4. Tinjauan Terhadap Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa 

Tengah (BNN) 

2.4.1. Tugas dan Wewenang BNN ProvinsiJawa Tengah 

Tugas BNN : 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 
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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 

Psikotropika Narkotika; 

7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, 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. 

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan 

kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
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peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

Wewenang BNN : 

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 

P4GN. 

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan 

prosedur P4GN. 

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 

P4GN. 

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang 

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, 

hukum dan kerjasama. 

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 

lingkungan BNN. 

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 

nasional di bidang P4GN. 
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8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 

BNN. 

9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta 

masyarakat. 

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat 

dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam 

masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 

13. Pengkoordinasian 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 dan masyarakat. 

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau 

metode lain yang telah teruji keberhasilannya. 
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15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-

undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 

16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang 

P4GN. 

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 

lingkungan BNN. 

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait 

dan komponen masyarakat di bidang P4GN. 

19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik 

profesi penyidik BNN. 

20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan 

pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

2.5. Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor 

Pecandu Narkotika 

3. SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, 

korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga 

rehabilitasi medis dan rehbilitasi sosial 

Tinjauan kebijakan 

rehabilitasi 

penyalahgunaan narkoba 



39 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 

Keterangan : 

  Kerangka pemikiran diatas menggambarkan alur pemikiran peniliti 

mengenai kebijakan tindakan rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba pada badan 

narkotika nasional provinsi Jawa Tengah. Alur pemikiran peneliti dimulai dari 

pengaturan rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narokoba , tentang 

syarat, prosedur dan mekanismenya pada undang –undang no 35 tahun 2009 

tentang Narkotika. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan Narkoba di 

Indonesia baik mengenai faktor internal, faktor eksternal dan juga faktor 

kebijakan. 

Penetapan Rehabilitasi dan 

syarat syarat rehabiliytasi 

Kesesuaian tingkat kejahatan 

dengan rehabilitasi 

1. Berkurangnya jumlah pemasok dan  permintaan 

2. Tertanggulangi / pengguna narkoba menurun 

 

Faktor eksternal Faktor Internal 
Faktor Kebijakan 
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  Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti 

kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangya religiusitas. Kebanyakan 

penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja 

yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang 

pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat 

terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih 

besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. 

  Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau 

lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta 

pengaruh lingkungan. 

  Faktor Kebijakan.  Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah yang berkaitan dengan kebijakan rehabilitasi agar tujuan 

dari menekan jumlah baik pemasok maupun permintan berkurang agar diharapkan 

Indonesai bebas Narkoba 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan BNN Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Rehabilitasi Pada 

Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 

  kebijakan rehabilitasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba 

merupakan solusi bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan khususnya bagi 

para pecandu dan korban. Kebijakan BNNP Jawa Tengah dalam upaya rehabilitasi 

yaitu : 

a. pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani 

rehabilitasi dengan mengedepankan pendekatan depenalisasi dan 

dekriminalisasi.  

b. dan kebijakan dalam menjalankan rehabilitasi merupakan perintah dan 

amanah dari pasal 54 undang-undang No 35 tahun 2009 yang harus di 

jalankan 

kebijakan tersebut sejalan tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah untuk 

memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada 

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hukuman berupa penjara 

bukanlah solusi yang tepat justru akan menambah permasalahan yang lain 

mengingat penjara di indonesia sudah terbilang over capacity dan sejatinya 

korban dan pelaku penyalahguna Narkoba adalah orang sakit yang harus di obati. 

Pelaksaan rehabilitasi  lebih mengedepankan Manfaat penyembuhan pecandu 
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narkotika dari ketergantungan sehingga diharapkan dapat melakukan hal yang 

lebih produktif dan dapat kembali di terima dalam lingkungan sosial masyarakat. 

2. Penetapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dan Syarat-

Syarat Seseorang Untuk Di Rehabilitasi 

Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan 

penggunaan narkoba, dalam pelaksanaan BNNP Jawa Tenggah Membedakan 

penetapan menjadi dua yaitu : 

1.  penetapan secara Secara voluntary yaitu melaporkan diri secara 

sukarela  

2. dan Penetapan rehabilitasi Secara compulsory yaitu dengan putusan 

hakim.  

dalam pelaksanaan  rehabilitasi secara voluntary sangat minim karena di sebabkan 

Pengetahuan tentang narkoba yang minim,  Pandangan penyalahguna adalah aib 

yang harus di tutupi dan Takut ditangkap, Walaupun selama proses penegakan 

hukum adalah direhabilitasi, pemberkasan perkara tetap dilanjutkan sampai ke 

pengadilan. Keputusan untuk mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi tetap 

tunduk kepada keputusan hakim.  

   Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari 

gangguan penggunaan narkoba, syarat utama untuk direhabilitasi adalah ada 

kemauan dari pecandu atau korban untuk direhabilitasi. Syarat- syarat seseorang 

untu di rehabilitasi yaitu :   
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1. Orang yang ingin direhabilitasi ( residen ) datang di bawa oleh 

keluarganya sendiri atau di dampingi oleh orang tau wali. dengan 

membuat surat permohonan bermaterai ke BNN yang berisi : 

d. Identitas pemohon/tersangka 

e. Hubungan Pemohon dan tersangka 

f. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan 

Tersangka 

Proses selanjutnya para residen harus mendaftarkan dirinya terlebih 

dahulu, mengisi formulir serta dilakukan pemeriksaan kesehatan 

2) Interview 

Staff dari BNNP Jawa Tenggah melakukan interview kepada residen untuk 

mengetahui tingkat ketergantungan ataupun ada riwayat lain tentang 

kesehatan 

3. Test Urine 

Setelah dilakukan Interview, residen diharuskan untuk melakukan test 

urine. 

4. Melengkapi persyaratan  

Apabila dari hasil test urine dinyatakan orang tersebut positif mengandung  

narkoba, selanjutnya memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan 

rehabilitasi. 

Tujuan dari rehabilitasi adalah diharapkan untuk mengubah perilaku serta 

mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. 
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3. Kesesuaian Pemidanaan Tindakan Rehabilitasi Dengan Tingkat Kejahatan 

Narkoba Yang Di Lakukan 

  Menentukan tujuan dari pemidanaan Undang- Undang no 35 tahun 2009 

menganut double track system yaitu tidak hanya sanksi pidana saja, tetapi juga 

dengan penjatuhan sanksi tindakan. Tingkat kejahatan Narkotika dengan 

pemidanaan rehabilitasi sudah sesuai. Ketentuan tingkat kejahatan dengan 

rehabilitasi adalah sebagai berikut : 

1. kejahatan narkotika dapat di jatuhi pemidanaan rehabilitasi jika sejauh 

penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik, dan 

terdapat barang bukti dengan batas minimal di atur dalam SEMA 

Nomor 4 tahun 2010,  

2. positif menggunakan narkoba dan tidak terbukti sebagai pengedar 

baru dapat di rekomendasikan untuk di rehabilitasi,  

kejahatan Narkoba dengan tertangkap tangan di temukan barang bukti lebih dari 

peraturan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tetap menjalani proses hukum sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tingkat kejahatan dengan 

pemidanaan rehabilitasi juga merupakan penilaian dari tim Asesment terpadu agar 

di harapkan tujuan pemidaan dapat tercapai.  
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B. Saran  

  Berdasarkan pengolahan data dan kesimpulan penelitian, maka penulis 

akan memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas diharapkan 

dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan pecandu 

narkotika untuk direhabilitasi.  

2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak 

terjadi tindakan sewenang-wenang dan mencegah adanya kesalahan 

yang dilakukan oleh penegak hukum.  

3. Bagi lembaga BNN, harus berupaya semaksimal mungkin dalam 

mengatasi dan memberantas peredaran gelap narkotika, agar tidak 

semakin merusak generasi muda bangsa dan mencegah terjadi 

pecandu-pecandu narkotika yang baru.  

4. Bagi pecandu narkotika, sebaiknya untuk melaporkan diri untuk 

mendapatkan pengobatan rehabilitasi secara sukarela dengan niatan 

untuk sembuh, daripada harus berhadapan dengan proses hukum.  

5. Bagi masyarakat, jangan pernah sekalipun mencoba untuk 

mengkomsumsi narkotika, ketahuilah dampak yang akan ditimbulkan 

akibat penggunaan narkotika. Berikan dorongan dan motivasi bagi 85 

mantan pecandu narkotika dan generasi muda untuk dapat menghindari 

jerat narkotika. 
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