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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pembaharuan Hukum Pidana  

 

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 bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi 

KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 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.
1
 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 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (RKUHP) 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 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

                                                 
1
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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.
2
 

 

Penjelasan Umum RKUHP 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 RKUHP 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 RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal 
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mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya 

pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan 

sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP 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 RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi 

(1997) menyatakan bahwa 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.
 3

 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. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara 

ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan 
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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.
 4

 Ketentuan 

mengenai pemidanaan dalam RKUHP, 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) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 

sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan 

(treatment).  Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP 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 RKUHP masih mengatur beberapa 

ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang 

hukuman mati.  

B. Teori Tujuan Pemidanaan  

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

yaitu sebagai berikut: 

Aliran klasik 
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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 

kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa 

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

1. 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 oleh undang-

undang, 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. 

2. 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 
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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.
5
 

Berkenaan dengan tujuan pemidanaan dikenal tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu 

sebagai berikut: 

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 tindak pidana tanpa tawar rnenawar.
6
    

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas 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 semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian 

dalam pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap keadilan umum. 

                                                 
5
  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

    Jakarta. 1993. hlm. 46. 
6
  Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.  

    Semarang. 2001. hlm. 75. 
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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. 

2. Teori Relatif atau Tujuan 

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan 

pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai 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 

menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif 

atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. 
7
   Tujuan pidana untuk 

rnencegah 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 

                                                 
7
  Andi Hamzah.  Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

    2001. hlm. 101-102. 
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patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu 

menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. 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. 
8
 Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana 

di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki 

kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap 

teori pemidanaan 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 rnenjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak 

bcrmanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dalam teori tujuan pidana hanya 

ditujukan untuk mencegah kejahatan 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 keadi1an bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga 

penjahat itu sendiri. 

                                                 
8
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C.  Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab.  Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana
9
 

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum 

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara 

dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual  

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, 

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan 

kurangnya partisipasi masyarakat
10

 

 Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due 

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses 

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan 

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara 

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due 

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.
11

   Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan 
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11
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layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga 

masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai 

manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. 

Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, 

hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak 

memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas 

dan dengan hakim yang tidak memihak.  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah 

sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana 

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum 

yang menghormati hak-hak warga masyarakat .Perlindungan hak-hak tersebut, 

diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.
 

Selain itu 

diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut 

memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun 

semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada 

pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai 

suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain . 

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Formulasi 

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat 

Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa 

kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-

                                                                                                                                      
     Semarang. 1997. hlm. 62. 
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undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif 

b. Tahap Aplikasi 

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) 

Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai 

Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan 

serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat 

oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat 

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya 

guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi 

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang 

telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-

aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus 

berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat 

oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
 12 

 

 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

 

D. Tindak Pidana Narkotika 

 

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 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya
13
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  Andi Hamzah.  Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  
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Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa 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. 

 
Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran 

atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan 

maupun pemindahtanganan. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk 

penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan 

pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan  

 

Menurut Pasal 4, Undang-Undang tentang 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 

                                                                                                                                      
   2001. hlm. 14. 
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d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna 

dan pecandu Narkotika. 

 

E. Rehabilitasi Pecandu Narkotika 

 

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. 

 

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 



31 

 

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).
14

 

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. 
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 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 
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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 treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori 

oleh aliran positif, 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. 
15
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