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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

“Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki 

dimensi yang luas, bailk dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun 

psikososial.”
1
 Penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu kejadian sederhana yang 

bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara 

kebetulan terjalin menjadi suatu fenomoena yang sangat merugikan bagi semua 

pihak yang terkait, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan hidup yang saling 

berkaitan erat, berjalan berbarengan dan berperan dalam proses tumbuh kembang 

seseorang mengikuti berjalannya waktu,sampai individu menentukan bentuk 

kehi/dupannya. Jadi factor individu bersifat sendiri dan factor lingkungan 

mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan prilaku 

seseorang dari norma normanya, 

Narkoba sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang 

Pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediannya perlu dijamin, 

melalui Kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkoba dapat juga 

menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau 

dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. 

 Sarondansaron (1993) mendefinisikan penyalahgunaan zat sebgai 

penggunaan bahan kimia, legal atau illegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, 
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mental dan social seseorang
2
 Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan 

kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan 

kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilang nya generasi sehingga 

kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat 

mengancam bangsa Indonesia.  

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan 

menjadi sasaran yang sangat potensial untuk memproduksi dan bahkan 

mengedarkan Narkotika secara ilegal. Kini pemerintah Indonesia sedang 

menggencarkan memerangi penyalahgunaan narkoba yang kian merisaukan 

masyarakat. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang 

mengkhawatirkan dari tahun ketahun, mulaidari yang kecil hingga yang besar 

seperti anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai dan penjabat 

pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya 

korban penyalahgunaan narkoba 

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba, maka 

pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku 

penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada 

perbedaan antara perlakuaan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen 

narkotia. Pengguna atau pecadu terdapat dua sisi yang lain, pengguna atau 

pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi 

lain merupakan korban dari tindak pidana narkotika. 
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“Dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan tipologi korban yang 

diidentifikasi menurut keadaan dan status korban.yaitu:”
3
 

1.     Unrelad victims, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali  

dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 

2.     Provocative vicims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan 

korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 

3.   Participating vicims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi 

dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 

4.     Biologically weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial 

yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 

5.     Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena 

kejahatanya sendiri. 

 Dapat didentifikasikan korban narkotika merupakan “self victimizing 

victims” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan 

sendiri karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan yang 

mengakibatkan kondistu tubuh merasa tidak bias lepas dari keterbiasaan memakai 

narkotika, akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan bagi diri sendiri. 

 Dalam undang undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 didalam Pasal 54 

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan sosial”. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diperjelas 

bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Dalam Pasal 103 

ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rehabilitasi 
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terhadap pencandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk 

membebasakan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani hukuman.
4
 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang 

merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitas imedis dan 

rehabilita sisosial: 

1) Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: 

 Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 

2) Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:  

Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik 

fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. 

 Permasalahan lainnya disamping itu masih banyak penegakan hukum di 

Indonesia dalam menetapkan terdakwa belum memberikan keadilan dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika, para pengguna narkotika yang terjerat kasus 

penyalahgunaan narkotika dari proses penyidikan, tuntutan hingga proses putusan 

pengadilan masih banyak terdakwa penyalahgunaan narkotika dihukum pidana 

penjara dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1). 

Seharusnya hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan 

Pasal 103 Undang Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika peraturan tersebut 

mengesahkan dan mengikat setiap lembaga untuk mematuhi amanat undang-
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undang untuk merehabilitasi warga Negara pecandu atau penyalahgunaan 

Narkotika. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas penulisan tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul : “TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM 

MENETAPKAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA (UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 ) “ 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu penelitian 

karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu 

untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam 

penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika ? 

2. Apakah pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika telah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tujuan Obyektif: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim 

untuk menetapkan penyalahgunaan narkotika. 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku penyalahgunaan 

narkotika 

2. Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan 

yang sifatnya empiris kepada Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan 

penetapaan penyalahgunaan narkotika. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada jaksa 

penutut umum dan hakim di Indonesia, Khususnya diwilayah hukum kota 

Surakarta dalam menangai penyalahgunaan narkotika. 

D. Kerangka Pemikiran 

Penyalahgunaan narkotika dibangsa ini merupaka permasalahan yang sangat 

komplek dilihat dari dimensi yang luas dan universal. Penanganan 

penyalahgunaan narkotika setiap institusi dari kepolisian, Badan Nasional 

Narkotika (BNN), Kejaksaan, hingga di Pengadilan untuk menetapkan Hukuman 

penyalahgunan narkotika dalam pertimbangan-pertimbangannya hakim untuk 

menjatuhkan vonis  terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam menetapkan 

hukuman harus memenuhi 3 (Tiga) tujuan hukum pidana yang harus diperhatikan 

yaitu : Kepastian hukum, Keadilan hukum dan Kemanfaatan hukum. Demi 

mencipta berjalannya system hukum yang adil dan beradab demi tegaknya 
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kedaulatan tatanan hukum Indonesia dengan menerapkan nilai nilai Undang-

undang dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

“Sejak presiden Soeharto menratifikasi United Nations Single Convention on 

Narcotics Drugs Melalui Undang-Unding Replubilk Indonesia No. 8 Tahun 1976. 

Dalam perjalanannya Undang-undang tersebut telah 2 (Dua) kali mengalami 

perubahan UU Narkotika No.22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No.35 Tahun 

2009.”
5
 Peubahan-perubahan tersebut dilakukan karena undang-undang yang lama 

dianggap sudah tidak lagi memadahi untuk menghadapi bebagi perkembangan 

persoalan Narkotika yang semakin lama semakin komplek. Dua undang-undang 

yang terdahulu UU RI No.22 Tahun 1997, sebagai missal, menetapkan para 

pengguna Narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan. Sebagai riminal, maka 

secara otomatis sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah vonis 

pidana,artinya hukuman badab atau penjara. 

“Dengan adanya berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam kebijanan 

dan cara pandang PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) seputar Narkotika, maupun  

berbagai perkembangan pemahaman tentang Narkotika yang terjadi dalam 

perspektif HAM, maka mulai dirasakan bahwa mengkriminalisasikan dan 

kemudian mempenjarakana para penyalahgunaan narkotika adalah tindakan yang 

salah. Perubahan dan Prkembangan inilah yang kemudian menempatkan para 

penyalahgunaan narkotika dalam perspektif korban.”
6
 Perspektif ini dengan 

demikian, memandang para penyalahagunaan narkotika tersebut harus 

direhabilitasi, sedangkan rehabilitasi tersebut harus diberikan baik secara medis 

atau sosial. 
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E. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
7
 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu 

pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah pendekatan dari sudut 

kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam 

sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat kualitatif 

berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari obyeknya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan Pengadilan Negeri 

Surakarta sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan 

penulis dalam pencarian data. 

4.  Jenis dan Pengumpulan Data. 

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari 

beberapa sumber bahan hukum, meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. 

Bahan hukum primer terdiri dari wawancara, catatan-catatan resmi, 

perundang-undagan, dan dari putusan hakim. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua yang diketaui masyarakat tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku, 

kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
8
 

5. Metode Pengumpulan Data 

     Penulis dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian melakukan 

analisis data. 

b.  Wawancara  

     Wawancara, merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait guna 

memperoleh data baik itu lisan maupun tulisan. 

c. Metode Analis Data 

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari rekaman, wawancara, 
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atau bahan hukum tertulis (Undang-undang, dokumen, buku dan 

sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa  

analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk 

essay dengan kalimat yang cukup panjang bersifat membahas dan 

menguraikan permsalahan yang penting. Dari bahan data tersebut 

selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan 

Dalam Menetapkan Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya. 

Bab Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan metode penelitian. 

Bab Tinjauan pustaka, dalam penulisan hukum ini akan memberikan 

kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum mengenai menetapkan hukum 

pidana dalam menetapkan penyalahgunaan narkotika. 

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, di mana dalam bab ini akan 

menjabarkan hasil penelitian dan menjelaskan tentang tinjauan terhadap putusan 

pengadilan dalam menetapkan hukum pidana dalam menetapkan penyalahgunaan 

narkotika. 

Bab Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


