
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dampak Penggunaan Narkoba 

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung 

dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering 

menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi 

badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek 

adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, 

perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. 

Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata 

mengecil dan sering merasa ngantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan 

mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal 

yaitu kematian. Jenis narkotika dapat mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, 

pikiran menjadi lamban dan menganggu perkembangan janin bila sedang hamil. 

Jenis alkohol bisa mengakibatkan denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak 

dan dapat terserang stroke. 

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi 

beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya 

lagi jika pengunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada 

kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat 

karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian 
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tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberpa bagian 

tubuh lainya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan 

ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan 

psikis yang disebut habituasi (Soekedy, 2002: 93). 

Narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang 

waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu 

pembanding, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana 

alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Tsunami di Aceh, gempa di NTT, 

tanah longsor, gejolak gunung merapi, hingga gempa di jogja dan Jawa Tengah 

yang telah menelan banyak korban, distribusi logistic, penyedian tempat 

pengungsian dan kegiatan yang tidak mudah dilakukan oleh Pemerintah dan 

segenap pihak dalam tempo yang secepat-cepatnya. Mengingatkan kepada kita 

tentang perlunya manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana 

massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba. 

Pemakaian Narkoba sangat Mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai 

pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada 

otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku 

pemakainya. Berdasarkan Itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif. 

Menurut Lydia H. martono dan Satya Joewana (2006: 11), ada beberapa macam 

pengaruh Narkoba pada kerja otak sebagai berikut:  
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1) Nakoba yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang 

menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk.Contohnya opoida 

(candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sedative, dan henotika) 

seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol. 

2) Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang 

menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan 

dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, 

gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya 

amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau. 

3) Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika. 

Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti 

berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. 

Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika. 

 

Sel otak pada manusia terdapat macam-macam zat kimia yang disebut 

neurotransmitter, Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu 

dengan sel saraf yang lainnya (sinaps). Beberapa diantara neurotransmitter itu 

mirip dengan beberapa jenis Narkoba. Semua zat psikoaktif (Narkotika, 

psikotropika dan bahan aditif lainnya) dapat mengubah prilaku, perasaan dan 

pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa 

neurotransmitter. (Esti Susanti H, 2005 : 4 ) 

Bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan adalah system 

limbus, sebagai pusat kenikmatan. Jika Narkoba masuk ke dalam tubuh dengan 

cara ditelan, dihirup atau disuntikkan, maka Narkoba mengubah susunan 
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biokimiawi pada system limbus. Karena ada masukan narkoba dari luar, maka 

produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu 

membutuhkan Narkoba dari luar. (Esti Susanti H, 2005 : 5 ) 

Adapun yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel 

otak pada pada pusat kenikmatan.Jika mengkonsumsi Narkoba, otak membaca 

tanggapan orang itu. Jika merasa aman, otak mengeluarkan neurotransmitter 

dopain dan akan memberikan kesan menyenangkan. Jika memakai Narkoba lagi, 

orang kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak 

akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab 

menyenangkan, akibatnya otak membuat program salah, seolah-olah orang itu 

memerlukannya sebagai kebutuhan pokok (terjadi kecanduan atau 

ketergantungan).  

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul 

gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga 

gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus opioida 

(heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu 

badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur. Narkoba juga 

mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan 

system produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit. 

Opioida menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi dan impotensi. Jika 

memakai jarum suntik bergantian, beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit 

radang hati, juga beresiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, 

sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Ganja 
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menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, 

depresi serta menurunnya kesuburan.Sedangkan kokain dapat menyebabkan 

tulang sekat hidung menipis atau berlobang, hilangnya memori, gangguan jiwa, 

kerja jantung meningkat dan serangan jantung.  

Perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira merupakan hal yang 

pertama yang dicari oleh pemakai Narkoba, sekalipun bahayanya sangat besar, 

seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam 

penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan, 

bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, 

pengangguran, serta hancurnya masa depan dirinya. Disamping mengancam 

ketahanan nasional bangsa dan Negara Indonesia. 

 

B. Konsepsi Penanggulangan Bahaya Narkoba 

Upaya penanggulangan bahaya Narkoba, secara internasional diawali dengan 

upaya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menyelenggarakan persidangan tentang 

cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius pada tahun 1909 di shanghai, 

Cina yang dilanjutkan dengan persidangan Opium Commision (Komisi Opium) di 

Den Haag, Belanda pada tahun 1912, telah menghasilkan traktat pertama 

mengenai obat bius, yaitu international Opium Convention 1912 (konvensi 

Internasional tentang Opium 1912). 

Berdasarkan dalam naungan PBB telah dihasilkan Single Convention on Narcotic 

Drugs, 1961(konvensi Tunggal Narkotika 1961) di New York, Amerika Serikat 

pada tanggal 30 Maret 1961, dan telah diubah dengan 1972 Protokol amending 
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the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (protocol 1972 tentang Perubahan 

Konvensi tunggal Narkotika 1961) dan Convention on Psychotropic Substances, 

1971 (konvensi Psikoropika 1971) di Wina Austria pada tangggal 25 Maret 1972, 

dan terahir adalah United nations Corventions Against illicit traffic on Narcotic 

Drugs and psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan Psikotropika 1988). 

Isi pokok dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Psikotropika 1988 tersebut, antara lain menentukan, bahwa 

penanggulangan terhadap bahaya Narkoba dilakukan melalui pemberantasan 

peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menetapkan sebagai 

kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara 

menetapkan sebagai kejahatan mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu 

lintas, pengedaran sampai kepemakaiannya, termasuk untuk pemakai pribadi.  

Sebelum disahkannya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 

pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, pada tanggal 

17-26 juni 1987 digelar Konfrensi PBB yang membahas masalah mengenai 

masalah penyalahgunaan Nakoba dan perdagangan gelapnya (International 

Convrence on Drug Abuse andIllicit Trafficking) di Wina, Austria. Pertemuan 

yang merupakan konfrensi ke-93 itu, menetapkan beberapa butir kesepakatan 

dunia dalam usaha memerangi Narkoba. 

Resolusi tersebut disimpulkan beberapa hal penting guna menghadapi bahaya 

Narkoba, yaitu perlunya mengadopsi The Declaration and the Comprenchensive 

Multidiciplinaty outlaine of future Avtivities in dug abuse Control/CMO 
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(Deklarasi dan garis Besar Multidisiplin Komperenshensif untuk kegiatan 

Pengawasan Narkoba), menyetujui semua komitmen dalam konferensi ini sebagai 

ekspresi dari kemauan politik bangsa-bangsa dalam menghadapi bahaya Narkoba, 

menggunakan CMO sebagai rekomendasi dalam perang melawan Narkoba, 

penyebarluasan CMO, serta menetapkan tanggal 26 Junisebagai International Day 

Against Drug Abuse Illicit trafficking (IDADAIT) yang di Indonesia dikenal 

sebagai Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). 

Salah satu butir Resolusi PBB tahun 1987 yang berkaitan dengan HANI adalah 

momentum ekspresi perjuangan semua Negara dunia untuk melawan bahaya 

Narkoba. Karena itu, dalam setiap peringatanm HANI, kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan masalah narkoba digelar diseluruh penjuru bumi, baik 

berupa kampanye massal anti Narkoba, pemusnahan barang bukti Narkoba, 

laporan kasus Narkoba yang telah terjadi setahun sebelumnya, perenungan korban 

Narkoba, aksi damai hingga kegiatan variatif lainnya. 

Berkaitan dengan upaya penaggulangan bahaya Narkoba yang bersifat 

internasional di atas, penaggulangan terhadap bahaya Narkoba secara nasional di 

Indonesia dilakukan melalui sarana hukum pidana dan sarana non-hukum pidana. 

 

C. Penanggulangan Melalui Sarana Penal 

Upaya penaggulangan bahaya Narkoba di Indonesia melalui saran hukum pidana 

telah dimulai sejak berlakunya Verdoovende Middelen Ordonnantie(Ordonansi 

Obat bius), Stb. 1927 No.2798 jo. No. 536. Ordonansi ini kemudian diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika, yang dinyatakan 
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berlaku sejak 26 juli 1976, yang didahului oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 

8 tahun 1976 tentang Pengesahan konvensi Tunggal narkotika 1961 serta 

protokolnya. 

Perkembangan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. 

Sementara itu untuk menanggulangi penyalahgunaan psikotropika telah pula 

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

Lahirnya kedua Undang-Undang tentang Narkoba di atas didahului dengan 

keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi 

Psikotropika Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang 

pengesahan Konvensi PBB tentang pembrantasan peredaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika tahun 1988. Perangkat peundang-undangan untuk menanggulangi 

bahaya Narkoba tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997) juga dilengkapi dengan berbagai Peraturan 

Menteri kesehatan (Permenkes), antara lain tentang Peredaran Psikotropika 

(Permenkes nomor 688/Menkes/Per/VII/1997) dan tentang Ekspor dan Impor 

Psikotropika (Permenkes Nomor 785/Menkes/per/VII/1997). 

Pokok-pokok penanggulangan bahaya Narkoba melalui sarana hukum pidana 

menurut Barda Nawawi Arief (2007: 192-193) adalah sebagai berikut : 
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a. Mengkriminalisasi semua perbuatan yang berhubungan dengan peredaran 

gelap Narkoba dan Penyalahgunaannya (mulai dari penanaman, produksi, 

mengimpor, dan mengekspor, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, memiliki, 

menyimpan sampai kepemakaianya termasuk pemakaian pribadi, serta tidak 

malporkan adanya penyalahgunaan). 

b. Memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan terpidana 

Narkoba yang mengalami ketergantungan untuk menjalani perawatan / 

pengobatan. 

 

D. Penangulangan Melalui Sarana Non-Penal 

Penaggulangan melalui sarana Non-hukum pidana dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui 

pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negri dan 

penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara 

penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penegakan 

hukum yang tegas dan keras. 

b. Memberikan pengobatan/perawatan terhadap pengguna Narkoba yang 

mengalami ketergantungan di panti-panti pusat rehabilitasi dan pelayanan 

bagi korban narkoba. 

c. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang tentang narkoba. 

d. Melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 
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e. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba secara komprehensif dan sinergis. 

f. Pemusnahan ladang-ladang ganja. 

 

E. Pendirian badan Koordinasi Narkotika Nasional 

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 116 tahun 1999 tanggal 29 desember 

1999, lembaga khusus penanganan narkoba di Indonesia bernama Badan 

Koordinasi narkotika nasional (BKNN) mulai dibentuk. Lembaga ini merupakan 

pengganti Badan Koordinasi Pelasana (BAKOLAK) inpres Nomor 6 tahun 1971, 

yaitu sebuah lembaga yang didalamnya terdapat bagian khusus penanganan 

Narkoba.Saat itu, pembentuk BKNN didasari kenyataan di mana masalah 

Narkoba di Indonesia mulai berkembang pesat. 

Pembentukan BKNMN merupakan tanggapan dari masalah-masalah Narkoba 

yang sedemikian pesat terjadi. Pada saat itu, hampir diseluruh dunia setiap Negara 

mempunyai lembaga khusus dalam penanganan Narkoba, seperti halnya drug 

Rnforcement Administration (DEA) di Amerika Serikat, Office of theNarcotics 

Control Board (ONCB) di Thailand, atau Control Narcotics Bureau (CNB) di 

Singapura.Dengan perubahan tersebut, lembaga terkait mempunyai kekuatan 

untuk melakukan penegakan hukum di bidang narkoba dan memiliki anggaran 

yang cukup untuk menjalankan fungsinya. 

Berdasarkan kepres No.17 tahun 2002 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) 

tanggal 22 Maret 2002, BKNN berubah nama menjadi BNN. Adapun tugas BNN 

adalah mengkoordinasikan semua kegiatan penaggulangan bahaya Narkoba secara 
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nasional, terutama yang dilakukan oleh lembaga Negara. Ketua BNN dijabat oleh 

Kapolri, sedangkan operasionalnya dipimpin oleh Kepala Pelaksana harian 

(Kalakhar). 

Pendirian BNN ini sebagai upaya penanggulangan bahaya narkoba khususnya 

yang menggunakan sarana hukum pidana diharapkan lebih efektif dan efisien. 

Karena badan ini sesuai dengan tugasnya sebagai koordinasi yang dapat 

membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan upaya penanggulangan bahaya Narkoba.  

 

F. Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba Sebagai tindak Pidana dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. 

 

Penggunaan Narkoba bukan untuk tujuan pengobatan atau lebih dikenal dengan 

istilah “penyalahgunaan Narkoba” merupakan tindak pidana yang bersifat 

universal. Dikatakan demikian, karena hampir semua Negara anggota PBB 

mengakui dan menyatakan, bahwa penggunaan Narkoba bukan untuk tujuan 

pengobatan merupakan tindak pidana. Di Indonesia, bahwa penggunaan narkoba 

bukan untuk tujuan pengobatan merupakan tindak pidana termuat di dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Bentuk-bentuk perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan 

narkoba yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah 

sebagai berikut:  



23 
 

a. Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun, paling lama 

15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 59 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). 

b. Menggunakan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

4 (empat) Tahun (pasal 85 huruf a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 

Tentang Narkotika). 

c. Menggunakan narkotika golongan II dipidana dengan penjara paling lama 2 

(dua) Tahun (Pasal 85 huruf b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika). 

d. Menggunakan narkotika golongan III, dipidana denga pidana penjara paling 

lama 1 (satu) Tahun (Pasal 85 huruf c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika). 

 

Pengaturan penyalahgunaan narkoba sebagai pidana dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika menggarisakan, bahwa narkotika lebih berbahaya 

daripada psikotropika jika digunakan tanpa pengawasan dokter atau bukan untuk 

pengobatan. Hal ini dapat dinyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, semua golongan narkotika, baik golongan I, golongan II dan golongan 
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III dilarang digunakan jika bukan untuk tujuan pengobatan. Sebaliknya 

psikotropika yang dilarang digunakan hanyalah psikotropika golongan I, 

sedangkan golongan II dan golongan III tidak dilarang. 

 

 


