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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

(BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM MEMBERIKAN  

REKOMENDASI REHABILITASI KEPADA  

PEMAKAI NARKOTIKA  

 

Oleh 

M. BIMA ERZA PERDANA 

 

 
Pecandu pada dasarnya merupakan korban tindak pidana peredaran narkotika yang 

seharusnya dibantu proses pemulihannya agar dapat terlepas dari ketergantungan 

terhadap narkotika. Hakim dalam menjatuhkan pidana rehabiltasi 

mempertimbangkan adanya rekomendasi rehabilitasi terhadap pemakai narkotika 

dari Badan Narkotika Nasional. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah dasar 

pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam 

memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai narkotika? (2) Apakah 

pemberian rekomendasi rehabilitas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung kepada pemakai narkotika sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Narasumber terdiri dari: Anggota Tim Tim Asesmen Terpadu BNN 

Provinsi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi 

rehabilitasi kepada pemakai narkotika adalah sebagai amanat Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial.  Selain itu dengan mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan 

Tim Asesmen Terpadu dengan hasil kesimpulan bahwa Tim Medis Asesmen 

menyatakan terperiksa (pelaku) perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan, dan Tim 

Hukum Asesmen menyatakan terperiksa (pelaku) dapat dilakukan Asesmen dan 

adanya Surat Permohonan untuk Dilaksanakan Rehabilitasi (2) Pemberian 

rekomendasi rehabilitas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

kepada pemakai narkotika sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika tidak diposisikan sebagai pelaku kejahatan 

melainkan sebagai korban, sehingga perlu direhabilitasi dalam suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

 

 



 

 

M. Bima Erza Perdana 
Narkotika. Selain itu dilaksanakan rehabilitasi sosial sebagai proses kegiatan 

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

 

Saran penelitian ini adalah: (1) Agar penjatuhan pidana terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika berorientasi pada pembinaan. (2) Hendaknya kekurangan 

sarana prasarana rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika 

dilengkapi, sehingga dapat mencapai tujuan rehabilitasi secara optimal. 

 
Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Rekomendasi Rehabilitasi, Pemakai Narkotika 
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MOTTO 

 

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 

menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampung 

Lagi Maha Penyayang. 

(QS. 16  : 18) 

Life is like riding a bicycle. to keep your balance, you must keep moving. 

(Albert Einstein) 

Nakal boleh Goblok jangan. 

(Himahura 14) 

Slow but sure. 

(M Bima Erza Perdana) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya secara terus 

menerus termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang 

kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan 

penyalahgunaan narkotika, prikotropika dan zat adiktif (narkoba) lainnya. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prikotropika dan zat adiktif 

(narkoba) lainnya dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, 

bangsa dan negara Indonesia, serta merupakan masalah bersama yang dihadapi 

oleh negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi secara nasional maupun 

internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
 1

 

 

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

 

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, 

                                                 
1
 Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam 

Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, FHUI, Jakarta, 2002, hlm. 3, 
,  
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di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 

seksama. Pada dasarnya 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.
2
  

 

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila 

penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi 

penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, 

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. 

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan 

peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan 

berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran 

gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi 

dalam era globalisasi saat ini.  

 

Peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya 

banyak untuk hal-hal yang negatif. Melalui perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau 

                                                 
2
 Dharana Lastarya, Narkoba, Perlukah Mengenalnya, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm. 13,  
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hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah 

tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran 

narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap narkotika 

telah berubah menjadi pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. 

 

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban tindak pidana peredaran 

narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua 

merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini 

dari keterpurukan hampir di segala bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pecandu 

narkotika sebagai korban yang seharusnya dipulihkan dari kecanduannya.   

 

Penyalahgunaan narkotika memerlukan kebijakan hukum pidana yang 

memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. 

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status 

korban, yaitu: 

a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan pelaku. 

b. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya 

menjadi korban. 

c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan 

sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 

d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan 

yang menyebabkan ia menjadi korban. 

e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang 

lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 

f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan 

yang dilakukannya sendiri.
 3

  

 

 

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar 

supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan 

                                                 
3
 Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan 

Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 43, 
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penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan 

pencelaan terhadap perbuatan pelaku.
4
 

 

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu 

narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam undang-undang 

tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi 

seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya 

rehabilitasi. Pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus 

korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut 

dengan self victimization atau victimless crime
5
  

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah 

terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni 

dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan 

bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa: 

1. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang 

ditunjuk oleh Menteri; 

                                                 
4
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1993, hlm. 87, 
5
 Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Op,Cit, hlm. 44, 
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2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah 

mendapat persetujuan menteri. 

 

 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 

pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 

 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi 

sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah 

maupun oleh masyarakat. Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini 

termasuk pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternatif lainnya. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah 

orang yang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik 

dan psikis. 

 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Alasan putusan 

rehabilitasi biasanya karena hakim menilai bahwa terdakwa hanyalah sebagai 

korban pengguna narkotika dan juga mereka berstatus pelajar atau mahasiswa 

yang notabene masih anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang.  

 

Pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika yang telah dijatuhi sanksi pidana 

berupa rehabilitasi akan dilakukan proses penanganan dan tindakan rehabilitasi 



 6 

yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu pertimbangan 

putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah adanya rekomendasi 

rehabilitasi terhadap pemakai narkotika dari Badan Narkotika Nasional. 

Rekomendasi didasarkan pada hasli pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) 

dari Tim Medis dan Tim Hukum BNN, yang menyatakan bahwa terhadap pelaku 

dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh 

pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses 

hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, yang bersangkutan 

dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis. 

 

Menurut ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang 

selanjutnya disingkat BNN. Pasal 64 Ayat (2) menyatakan bahwa BNN 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah 

nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

 

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3) 
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menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN 

Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten /Kota. 

 

Salah satu contoh perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 

mendapatkan rekomendasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Lampung adalah dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, di 

mana BNN  Provinsi Lampung memberikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan 

Assesment dalam Proses Hukum Nomor: R/232/II/Ka/RH.00.00/2017/BNNP 

tanggal 3 Februari 2017 yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi 

Lampung dengan rekomendasi bahwa Tim Assesment Terpadu menyimpulkan 

bahwa terdakwa Okta Rika Alias Oca Binti Gunawan dapat menjalani perawatan 

dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di klinik pratama BNNP 

Provinsi Lampung.  

 

Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk menjatuhkan 

pidana rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan 

merujuk pada fakta persidangan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna 

dan bukan bagian dari pengedar, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban 

tindak pidana. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan Keterangan 

Ahli/Tim Asesmen Terpada BNN Provinsi Lampung, Berita Acara Pemeriksaan 

Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Rekomendasi Untuk Dilaksanakan 

Rehabilitasi dan Surat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rawat Jalan yang 

menguatkan dilaksanakannya rehabilitasi terhadap terdakwa.
 6

 

 

                                                 
6
 Dirangkum dari Putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2017/PN.Tjk 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: 

”Analisis Dasar Pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi kepada Pemakai 

Narkotika)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok 

dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai 

narkotika? 

b. Apakah pemberian rekomendasi rehabilitas oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Provinsi Lampung kepada pemakai narkotika sesuai dengan tujuan 

pemidanaan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai narkotika. 

Ruang lingkup lokasi adalah pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada 

pemakai narkotika. 

b. Untuk mengetahui pemberian rekomendasi rehabilitas oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Lampung kepada pemakai narkotika sesuai dengan 

tujuan pemidanaan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah 

khazanah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar 

pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam 

memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai narkotika. 

b. Kegunaan praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi mengenai pemberian rekomendasi rehabilitasi kepada 

pemakai narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam hubungannya dengan tujuan pemidanaan. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.
7
 Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

  

a. Teori tentang Rehabilitasi 

 

Rehabilitas merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu norkotika, hal ini 

diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang menyatakan: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: 

(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk 

oleh Menteri; 

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah 

mendapat persetujuan menteri. 

 

 

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, 

penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 

 

 

                                                 
7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 72, 
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Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor adalah 

kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah 

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika 

yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.  

 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan:  

(1) Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib 

Lapor.  

(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri.  

(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

 

 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab 

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal 

tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment 

yaitu untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. 

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan 

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation). 
8
 

 

                                                 
8
 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 

 Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 23-24. 



 12 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku 

kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran 

ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. 

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan 

perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). 

 

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas 

dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara 

konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh 

watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. 

Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (treatment) untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti 

pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari 

dalam kriminologi. Metode ini menjadikan pendekatan secara medis menjadi 

model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial 

yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi 

suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.  

 

b. Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 
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(1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

(2) Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

(3) Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana 

secara konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil 

yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan. 
9
 

 

 

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap 

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan 

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. 

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana 

yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama 

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya 

da1am pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat 

dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang 

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya 

adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas 

kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana 

agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang 

 

Terkait dengan pemidanaaan, terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan 

pemidanaan, yaitu: 

1) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

                                                 
9
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77. 
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menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam 

pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau 

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran 

masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang 

harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak 

boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian 

mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 

pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori 

absolut atau pemba1asan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya 

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana 

hakekat dan pidana adalah pembalasan.
10

 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja, sehingga dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini 

adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini 

dapat dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi 

umum (general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana 

terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan 

prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya 

pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga 

bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh 

pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan 

pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
 11

  

 

3) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan 

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping 

sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan 

                                                 
10

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,  

 1984, hlm. 32. 
11

 Ibid, 1984, hlm. 33. 
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baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap 

teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.  

 

 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-

kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan 

berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk menjatuhkan 

pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. 

Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatantan sehingga 

dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori 

pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana 

yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas 

tetapi juga penjahat itu sendiri.
 
 

 

2. Konseptual 
 

Konsep adalah pengertian dasar yang membuat istilah-istilah, batasan-batasan 

yang akan dijabarkan dalam penulisan.
12

 Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan 

diuraikan beberapa istilah sebagai berikut: 

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
13

  

                                                 
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 72. 
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54. 
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b. Dasar pertimbangan adalah berbagai alasan atau pertimbangan yang 

digunakan oleh penegak hukum dalam menelaah atau mencermati suatu 

perkara sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tertentu
14

 

c. Badan Narkotika Nasional menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lembaga pemerintah nonkementerian 

yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 

Presiden  

d. Rekomendasi adalah saran yang bersifat menganjurkan, membenarkan atau 

menguatkan terhadap suatu keadaan atau seseorang sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan atau dasar untuk melaksanakan sesuatu terhadap keadaan atau 

seseorang tersebut.
15

 

e. Rehabilitasi menurut Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.  

f. Pemakai atau Pecandu narkotika menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan 

atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 

narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

g. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

                                                 
14

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54. 
15

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54. 
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perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai Dasar Pertimbangan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi 

kepada Pemakai Narkotika. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam memberikan 
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rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai narkotika dan pemberian 

rekomendasi rehabilitas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung kepada pemakai narkotika sesuai dengan tujuan pemidanaan 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Narkotika 

 

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

 

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, 

ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).
16

 

  

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan 

kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut 

kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat 

psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan 

perilaku, perasaan, dan pikiran
17

 

 

                                                 
16 Dharana Lastarya, Op.Cit, hlm.15. 
17

 Erwin Mappaseng, Op.Cit, hlm.2. 
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Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:  

 

1. Narkotika Golongan I  

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan 

tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 

menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja). 

2. Narkotika Golongan II  

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan 

dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: 

morfin, petidin). 

3. Narkotika Golongan III  

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 

atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein)
 18

 

 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui 

bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan 

berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati 

selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan 

psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana 

terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana 

pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan 

pidana denda.  

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai 

                                                 
18
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kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya
19

 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan: 

a. 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; dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna 

dan pecandu Narkotika. 

 

 

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila 

penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi 

penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, 

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. 

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan 

peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan 

berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran 

gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi 

dalam era globalisasi saat ini.  

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan terhdap pengedar narkotika dengan pidana 

penjara terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

                                                 
19

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 

2001, hlm. 14. 
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tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi 

moral yang berbeda satu sama lain. Pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap 

perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai 

pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab 

moralnya 

 

B. Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika 

 

 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 

1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa 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. 

 

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan narkotika” 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa: 
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(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu 

Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, 

khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang 

tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan 

bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” 

dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun. 

 

Pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana 

lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di 

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

lain merupakan korban. Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi 

merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya 

ketentuan undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang 

diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi 

lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu 

narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya 
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ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal 

ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika 

sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. 

 

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 

sebagai berikut: 

1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun 

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. 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, 

penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

 

 

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor adalah 

kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah 

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika 

yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.  

 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan:  



 25 

(4) Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib 

Lapor. 

(5) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri.  

(6) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

 

 

C.  Teori Pemidanaan  

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van 

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda 

diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP 

hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, baik pada masa 

demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap 

berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) 

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
 20

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang menyatakan 

bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, 

keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa 

Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai 

perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan 

kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut 

dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang 

sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah 

asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak 

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada 

nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta 

tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.
21

 

 

Penjelasan Umum RUU KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya 

merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha 

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung 

pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan 

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RUU KUHP 

tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi 

penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP 

sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RUU KUHP di mana 513 di antaranya 
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adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. 

Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan 

banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RUU KUHP ini menimbulkan 

berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RUU KUHP mempunyai 

gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RUU KUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi 

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi 

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi 

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.
 22

 

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan 

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) 

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 
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Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu 

kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan 

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah.
 23

 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan 

KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian 

mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman 

pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi 

pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan 

ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RKHUP menganut sistem 

pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak 

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan 

berbagai tindakan (treatment).  

 

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RUU KUHP ini juga bertambah 

dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan 

bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah 

dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang 

mendasar tersebut, ternyata dalam RUU KUHP masih mengatur beberapa 

ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang 

hukuman mati.  

                                                 
23

 Ibid, hlm. 31. 



 29 

Pengaturan tentang pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan 

pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci 

sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (the limit of sentencing) dan 

penentuan bobot pemidanaan (the level of sentencing). Ketentuan dalam 

pemidanaan ini kemudian dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang 

memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi 

pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaaan-keadaaan 

lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (indiscriminately) atas penjatuhan 

pidana.
24

 

 

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, 

juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun 

masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, 

menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan 

meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu 

sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang 

berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik 

dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. 

 

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap 

terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan pengurangan pemidanaannya. 

Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat 

memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah 

menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik. 
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Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, 

perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan 

pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan 

dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang 

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan 

pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke 

arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan 

dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau 

keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. 

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.  

 

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pemidanaan dalam aliran hukum secara 

garis besar dapat dibagi dalam tiga aliran yaitu sebagai berikut: 

1. Aliran klasik 

Aliran yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari ancietn regime di 

Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, 

ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme 

mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada 

perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan 

(daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track 

system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat 

retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, 

sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai 

dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan 

jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan 

penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya 

menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. 

Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai 

karakteristik yaitu definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan 
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kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa 

tindak pidana, tidak ada riset empiris dan pidana yang ditentukan secara pasti. 

 

2. Aliran Modern atau aliran positif 

Aliran ini muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran 

determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the 

doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan 

berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak 

dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini 

menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran 

ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk 

mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum 

pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana, penilaian 

hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu 

sendiri harus tetap dipertahankan. Ciri-ciri aliran modern adalah: menolak 

definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak 

pidana, doktrin determinisme, penghapusan pidana mati, riset empiris, dan 

pidana yang tidak ditentukan secara pasti. 

 

3. Aliran neo klasik (sosiologis) 

Aliran ini muncul pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran 

klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini 

beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan 

merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan 

dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan 

dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas 

tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating circumtances). 

Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan 

keadaaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan 

adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran 

neo klasik adalah: Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat 

dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-

keadaan lain, Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan; 

Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan 

pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di 

dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan 

lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat 

terjadinya kejahatan; dan masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan 

guna menentukan derajat pertanggungjawaban.
25
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D. Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi 

 

 

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional  

 

Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya 

disingkat BNN. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di 

bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

2. Pengertian Badan Narkotika Provinsi  

 

 

Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan 

wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) 

menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di 

ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten 

/Kota. Selanjutnya menurut Pasal 66 BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instansi vertikal. 

 

3. Tugas Badan Narkotika Nasional  

 

 

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

BNN mempunyai tugas: 
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a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika 

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika 

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika  

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

 

 

4. Wewenang Badan Narkotika Nasional  

 

 

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 72:  

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh 

penyidik BNN. 

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Kepala BNN. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui 

studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan 

menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah 

upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus
26

. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari:  
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP)  

(3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 

(4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan secara lebih terperinci terhadap bahan hukum 

primer, di antaranya: 

1) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2012 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, 

kamus hukum dan sumber dari internet. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1). Anggota Tim Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Lampung = 2 orang  

2). Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  = 1 orang + 

3). Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   = 1 orang + 

 Jumlah        = 4 orang  

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan, adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematika data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
27

. 
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V. PENUTUP  

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 

dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pemakai narkotika adalah 

sebagai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  Selain itu 

dengan mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dengan 

hasil kesimpulan bahwa Tim Medis Asesmen menyatakan terperiksa (pelaku) 

perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan, dan Tim Hukum Asesmen 

menyatakan terperiksa (pelaku) dapat dilakukan Asesmen dan adanya Surat 

Permohonan untuk Dilaksanakan Rehabilitasi 

2. Pemberian rekomendasi rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Provinsi Lampung kepada pemakai narkotika sesuai dengan tujuan 

pemidanaan, yaitu pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak 

diposisikan sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban, sehingga 

perlu direhabilitasi dalam suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Selain itu 

dilaksanakan rehabilitasi sosial sebagai proses kegiatan pemulihan secara 
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terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran penelitian ini 

adalah: 

1. Agar penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika 

berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada upaya 

mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak 

pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana. 

Hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi agar mengedepankan kehati-

hatian dan kecermatan, sehingga rehabilitasi tersebut benar-benar diberikan 

kepada pelaku penyalahguna narkotika.  

2. Hendaknya kekurangan sarana prasarana rehabilitasi medis terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika dilengkapi, sehingga dapat mencapai tujuan 

rehabilitasi secara optimal. Selain itu agar ditingkatkan penyuluhan mengenai 

bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, khususnya yang berada 

di pedesaan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang memadai 

tentang bahaya narkotika dan akibat hukum penyalahgunaan narkotika.  
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