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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan umum yang 

harus diwujudkan oleh pemerintah sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 Dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Hidup sejahtera secara lahir dan batin tentu 

saja termasuk sehat secara jasmani dan rohani, selain itu setiap individu juga 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika menderita sakit. Untuk 

memperoleh kesehatan ini ditunjang dengan adanya obat-obatan baik modern 

maupun obat tradisional sejenis jamu dan juga pelayanan kesehatan dan 

perawatan medis sesuai standart yang ada. 

Menurut World Health Organization (WHO) penyalahgunaan obat 

merupakan penggunaan obat-obatan yang tidak dipergunakan untuk 

pengobatan atau medikasi, tetapi dipergunakan untuk kenikmatan,.2 Dikutip 

 
1 H. Zaeni Ashadie,  2017,  Aspek-Aspek Hukum Kesehatan, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 1 
2Nada Widayanti, dkk, 2015, Studi Retroperspektif Penyalahgunaan Obat Pada Pasien 

Ketergantungan Obat di Rumah Saki Jiwa Sambang Lihum, Media Farmasi Vol 12 247-264 ( 

September 2015), hal 249. 
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dari World Drug Report 2019, setidaknya ada sekitar 35 juta orang di seluruh 

dunia menyalahgunakan obat-obatan sementara hanya 1 dari 7 orang di dunia 

yang mendapatkan pengobatan.3  

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti 

permasalahan penyalahgunaan obat di kalangan remaja saat ini. 

Penyalahgunaan obat bisa berdampak serius terhadap kesehatan, 

ketergantungan, hingga kematian.4Hasil Survei Nasional yang dilakukan 

Badan Narkotika Nasional menunjukkan Penyalahgunaan Narkoba di 

Indonesia Tahun 2017, namun beberapa hal menjadi perhatian, bahwa obat-

obat keras atau obat daftar G, obat golongan psikotropika, maupun obat legal 

lainnya. Obat-obat yang dapat dengan mudah didapatk yang memiliki efek 

sedatif menjadi “diva” untuk disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya 

berupa diminum melebihi dosis atau aturan medis. Konsumsi obat juga dapat 

dicampur dengan minuman beralkohol atau zat lainnya untuk mendapat efek 

samping berlebihan.5 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 28 tahun 2018, bahwa 

obat-obatan golongan tertentu yang disalahgunakan adalah obat yang bekerja 

di sistem susunan syaraf pusat manusia selain obat jenis narkotika dan 

psikotropika. Obat-obat tersebut yang penggunaan diatas dosis terapi dapat 

menyebabkan ketergantungan dan perubahan khusus pada aktivitas mental dan 

 
3 United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), 26 June 2019, World Drug Report 2019: 

35 million people worldwide suffer from drug use disorders while only 1 in 7 people receive 

treatment. Diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 21.36 WIB 
4BPOM: Penyalahgunaan Obat Masalah Serius Generasi Muda, 12 November 2018, Dalam 

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/12/bpom-penyalahgunaan-obat-masalah-
serius-generasi-muda-433244 , Diakses pada Rabu, 2 Oktober 2019, Pukul 12.17 WIB. 

5Awan Pratama, Penyalahgunaan Obat, Tantangan Kita Semua, 22 Desember 2018, 

https://www.koranbernas.id/berita/detail/penyalahgunaan-obat-tantangan-kita-semua , 

Diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 21 45 WIB. 

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/12/bpom-penyalahgunaan-obat-masalah-serius-generasi-muda-433244
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/11/12/bpom-penyalahgunaan-obat-masalah-serius-generasi-muda-433244
https://www.koranbernas.id/berita/detail/penyalahgunaan-obat-tantangan-kita-semua
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perilaku pengguna, obat tersebut terdiri atas obat-obat yang mengandung 

Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol.6 

Akibat dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan timbulnya efek 

samping terhadap fisik, psikologis dan sosial. Secara menyelurun gangguan-

gangguan akibat penyalahgunaan narkoba akan membawa perubahan perilaku 

seperti perilaku amotivasional, depresi, dan kecemasan sosial.7 

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dan obat-

obatan termasuk maslaah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Lagipula narkoba tidak dikenal dalam masa 

Rasulullah SAW., yang ada ketika itu adalah khamar.8 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam perspektif 

Hukum Kesehatan? 

2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan 

yang ada di masyarakat? 

3. Bagaimana tindak pidana pencegahan dan penyalahgunaan obat-obatan 

dalam perspektif Hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas 

adalah sebagai berikut: 

 
6Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, 2017, Upaya Pengawasa BBPOM di Bandung Dalam 

Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017), hal 2. 
7Togiaratua Nainggolan, 2011, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial 

Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi, Sosiokonsepsia, Vol. 

16 No. 02, Tahun 2011, hal 162. 
8Ahmad Syafii, 2009, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif dan Hukum 

Islam, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009:219-232, hal 220. 
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1. Tujuan Objektif 

(a) Untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan 

dalam perspektif hukum kesehatan. 

(b) Untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan tindak 

pidana penyalahgunaan obat-obatan yang ada di masyarakat. 

(c) Untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan 

dalam perspektif hukum Islam. 

2. Tujuan Subjektif 

(a) Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan 

gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata. 

(b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu 

hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai tindak 

pidana narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan pada 

khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama 

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan 

dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum Islam dan untuk 
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memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya 

dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya 

serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya. 

2. Manfaat secara Praktis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta 

informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat 

bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan 

adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman 

terkait tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Obat-obatan yang beredar di masyarakat diatur didalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana segala bentuk 

peredaran dan penjualan obat diatur didalamnya. Termasuk didalamnya diatur 

golongan-golongan obat yang ada di masyarakat, diantaranya ada 4 golongan 

Obat

Bebas

Bebas Terbatas

Keras dan 
Psikotropika

Penyalahgunan 
Obat

Hukum 
Kesehatan

Pencegahan

Hukum Islam

Penanggulangan

Narkotika
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obat yang diatur lebih lanjut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

antara lain:9 (1) obat bebas; (2) obat bebas terbatas; (3) obat keras, Obat keras 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu obat keras sendiri dan obat Psikotropika; (4) 

Obat Narkotika. 

 Akhir-Akhir ini banyak masyarakat yang terjerat oleh tindak pidana 

penyalahgunaan obat-obatan khususnya obat-obatan yang masuk kedalam 

golongan narkotika dan psikotropika serta obat keras, dimana peredaran, 

produksi dan penggunaannya diatur secara mendalam  dan diawasi oleh 

pemerintah. Obat keras ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk 

memperoleh keuntungan ekonomi atau digunakan untuk mendapatkan efek 

mabuk. Penyalahgunaan obat-obatan keras dan psikotropika tersebut 

menimbulkan dampak bagi pengguna, antara lain:10  

(1) Dampak Fisik; 

(2) Dampak Psikis; dan  

(3) Dampak Sosial. 

Pencegahan penyalahgunaan zat adiktif membutuhkan peran serta 

bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.11 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan dalam 

perspektif hukum kesehatan dan hukum Islam dalam penelitian hukum 

doktrinal,  penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang 

 
9Daftar Alamat Tempat Pejabat Negara Republik Indonesia, 2008, Jakarta: Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, hal 9-10. 
10M.Pranjoto Utomo, 2007. Psikotropika Yang Berbahaya Bagi Kesehatan, Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, hal. 4-5. 
11Ibid  hal 6.  
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dikonsepsikann dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut 

pengonsep dan/atau pengembangnya.12 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian hukum normatif-empirisi, pada dasarnya 

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan 

berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai 

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 

Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:13 

a. Non-Judicial Case Study 

Adalah pendekatan pembelajaran suatu kasus hukum yang 

tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan 

pengadilan. 

b. Judicial Case Study 

Pendekatan judicial case study adalah pendekatan 

pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan 

sehingga akan melibatkan pengadilan untuk memberikan 

penyelesaian. 

c. Live Case Study 

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada 

peristiwa hukum yang prosesnya sedang berlangsung atau belum 

berakhir. 

 
12M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 25. 
13Parta Setiawan, Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, 

Data, Analisa, Para Ahli, 11 September 2019, https://www.gurupendidikan.co.id/metode-
penelitian-hukum/ diakses pada Minggu, 29 September 2019 Pukul 20.18 WIB. 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di Kantor Kepolisian 

Resor Wonogiri (POLRES WONOGIRI) Kesatuan Reserse Narkoba. Hal 

ini dikarenakan Kesatuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Wonogiri 

adalah pihak berwenang untuk melakukan upaya pencegahan serta 

penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan serta mengerti tentang tindak 

pidana penyalahgunaan obat-obatan. 

3. Jenis Penelitian 

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. 

Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu 

populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat;karakteristik-karakteristik 

atau faktor-faktor tertentu.14 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis antara lain : 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak 

Kepolisian Polresta Surakarta Bagian NARKOBA. Disini, peneliti 

terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.15  

 

 

 
14 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 

36 
15Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 25. 
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b. Data Sekunder 

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya 

ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum 

sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber 

penelitian.16Data ini dugunakan untuk memberikan penjelasan 

mengenaibahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-

undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.17 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, 

tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contonya 

perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, 

koran  dan sebagainya.18 Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang 

terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan 

tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-

undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.19 Dalam 

penulisan penilitian ini bahan-bahan primer, antara lain: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 
16Dyah Ochthorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: 

Sinar Grafika, hal. 89 
17Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hal 32. 
18M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99. 
19Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41. 
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b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat 

Nasional; 

d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat 

Tertentu Yang Sering Disalahgunakan; 

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Penggolongan Psikotropika. 

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial 

g. Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 24 

Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan 

2) Bahan Sekunder 

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara 

lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan 

lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu situasi peran antara pribadi yang 

bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan 

masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, interviewer 
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dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan 

pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari 

responden.20 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menganalisa data, analisa deskriptif adalah analisis yang hanya 

sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta 

secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya 

selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.21 

 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini 

akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan 

penulisan ini sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan 

menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

tentang tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, obat-obatan, 

psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan dan psikotropika dan tinjauan umum 

 
20Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57. 
21M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100. 
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mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana obat-

obatan . 

Bab III yaitu Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil 

penelitan dan pembahasan yang berisi jawaban tentang apa yang menjadi 

rumusan masalah sebelumnya. 

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai 

tindak lanjut.  


