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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan Narkotika dan Psikotrapika, merupakan kejahatan 

kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada 

generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan 

kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, 

dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, 

sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang 

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum 

terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
1
 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan 

hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin 

menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan 

berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, 
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mental dan kehidupan social.
2
 Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi 

diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:
 3

  

(1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. 

Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III 

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun.  

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.  

(3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan 

Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. 

Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana 

penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat 

pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal 

yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang 

menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”. Selanjutnya 

Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:
 4

 

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. 

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
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Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika.  

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.  

 

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah 

tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran 

Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan 

narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum 

nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari 

kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah 

guna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga 

adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. 

Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, 

justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini 

berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang 

menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak 

tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti 

negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

penyalah guna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang 

digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam UU nya 

(Pasal 3 UU Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu UU Nomor 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan 

“korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita 

cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah 

guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.
5
 

Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu 

hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah 

guna narkotika. Penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna 

narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai 

korban yang sepatutnya direhabilitasi baik  secara medis maupun sosial.  

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat 

membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk 

direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada 

pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. 

Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban 

tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta 

mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau 

korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa 

rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk 
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pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke 

dalam proses dehumanisasi.
6
 

Ada beberapa definisi tentang rehabilitasi yang tercantum dalam 

ketentuan perundang-undangan yaitu: 

1. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 16 

 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

2. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 17 

 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

 

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi 

sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan 

rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan 

masyarakat, mereka “gagap sosial”. Oleh karena itu penyalah guna narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU 

Narkotika), dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya wajib melaporkan 

agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, dan upaya rehabilitasi yang berada 

di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. 

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut 

perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila didasarkan atas pasal 22 UU No. 3 

Tahun 1997 penyalahguna narkoba dapat dikenakan pidana atau tindakan yang 
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berarti bahwa harus melalui proses peradilan. Kenyataan sering dijumpai pelaku 

penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang 

berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak 

pidana. Jika demikian, maka pelaku tersebut tidak menjalani rehabilitasi medis 

sebagai korban penyalahgunaan natrkotika, melainkan sebagai pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika. 

Namun demikian seringkali bagi penyalahguna narkoba ditangani melalui 

proses penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkoba dalam 

beberapa kasus perlu dilakukan upaya non penal, yaitu melalui upaya 

rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai 

hal. Berdasarkan realitas keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian menyangkut perlindungan hukum bagi korban 

penyalahgunaan narkotika di Polres Salatiga, yang baru-baru ini menangkap A 

(seorang remaja) sebagai salah satu tersangka korban penyalahgunaan 

narkotika. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penulis hanya membatasi fokus penelitian ini pada: 

1. Bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah hukum Polres 

Salatiga. 

2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah 

hukum Polres Salatiga 
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Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar 

belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan: 

1. Apa saja bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam wilayah 

hukum Polres Salatiga? 

2. Bagaimanakah perlidungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika 

di wilayah hukum Polres Salatiga? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitan yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan tujuan 

yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukan kualitas 

penelitian. Dari uraian latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan 

masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di 

wilayah Polres Salatiga.  

b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan 

narkotika di wilayah hukum Polres Salatiga. 
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2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh 

penulis. 

b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi 

guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharpkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukan nilai dan kualitas dari 

penelitian tersebut.manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis   

a. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana 

terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban 

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Salatiga. 

b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan 

referensi bagi peneltian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis   

a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh.   

b. Memberi jawaban atas  permasalahan yang diteliti. 
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c. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada 

masalah yang sama. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika 

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali 

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang 

bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang 

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah 

terjadinya penyalahgunaan narkotika. 

Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami yang berkonflik 

dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering 

terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi, 

pendekatan yang bukan bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. 

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat 



10 

 

pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di 

pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, diasingkan oleh komunitas 

lingkungannya. Permasalahan tindak pidana narkotika oleh penyalahguna 

merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan 

manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi 

kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika, sehingga masalah ini tidak saja 

bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi 

kepentingan kepentingan masyarakat dan negara. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdakwa tertangkap 

tangan  

Ditemukan barang 

bukti satu kali pakai  

Penyidik  

Surat Keterangan Uji 

Laboratorium  

Bukan Residivis 

Narkotika  

Bukan Pengedar atau 

Produsen  

Hakim  

Surat Keterangan dari 

Dokter Jiwa/Psikiater 

Penuntut 

Rehabilitasi 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah penelitian yuridis-empiris, dimana penelitian ditujukan terhadap data-

data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan 

narkotika dan implementasinya dalam proses penyidikan di Polres Salatiga. 

Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini 

berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang dasar-

dasar pertimbangan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum 

terhadap penyalahguna narkotika. 

 

 

2. Data dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda 

yaitu: 

a.  Data Primer 

Data primer  yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, 

dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh 
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orang lain.
7
 Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal 

dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan 

pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan 

dokumentasi.
8
 data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku-

buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu 

peraturan perundang-undangan dan juga buku dari  beberapa ahli hukum 

serta informasi media masa.  

4.  Metode Pengumpulan Data 

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis 

normatif ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

 

a.  Observasi   

Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara pengamatan.
9
 

Observasi juga dapat diartikan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap lokasi dan fenomena interaksional yang terjadi di tempat 

penelitian dan dilakukan oleh para pelaku. Pada penelitian ini observasi 

                                                 
7
 Jhony Ibrahim, 2009, Metode Penelitian Hukum,Malang: Bayu Media, hal. 64. 

8
 Ibid, hal. 65. 

9
 Bilson Simamorang, 2004, Panduan Riset Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.31. 
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dilakukan di Polres Salatiga dan Lapas Salatiga terhadap pelaku 

penyalahguna narkoba.   

b.   Wawancara  

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan 

yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku 

terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara 

sama untuk semua informan yaitu tersangka (termasuk keluarganya), 

penyidik, dan hakim pengadilan. 

c.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan 

dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-

undangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, buku-buku, koran, 

majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, 

mengiventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan 

objek yang dikaji. 
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5.  Metode Analisis data 

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.
10

 Data yang 

telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara 

metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-

tahapan  sebagai berikut:  pertama akan dilakukan analisis domain, dimana 

dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh  gambaran yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan 

yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan 

ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori 

konseptual.  

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan 

keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, dengan 

menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang 

                                                 
10

 Lexy. J Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, hal. 280. 
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dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan 

keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi 

sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.
 
 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada 

diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu 

sisi dengan data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya 

diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk 

menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, 

diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan 

kenyataan kemasyarakatannya. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan 

kerangka skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian 

dan sistematika skripsi. 

Bab II, berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

yang meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang 

narkotika, tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum 

perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika. 

Bab III, dalam bab ini menulis membahas dan menguraikan: 

Gambaran umum Polres Salatiga, bentuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi 

di wilayah hukum Polres Salatiga, perlindungan hukum bagi korban 

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Salatiga. 

Bab IV, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang 

diperoleh dalam penelitian. 

  

 


