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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan 

korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban 

penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia,  jenis 

kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban 

penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika  dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis
1
, sedangkan 

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum
2
. 

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, 

                                                           
1
 Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

2
 Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat 

diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu  : 

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara 

fisik maupun psikis; dan 

2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara 

fisik maupun psikis. 

Tipe yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai 

legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan 

kesehatan dirinya sendiri.  Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka 

dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk 

mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.
3
 

Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang 

dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan 

hukum. Melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dan/atau  Pasal  8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  tersebut, maka 

pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.  

Penyalahguna narkotika yang telah menjadi tersangka di Provinsi Lampung 

setiap tahunnya  cenderung mengalami  peningkatan. Berikut adalah daftar 

tersangka kasus narkotika yang diperoleh dari Bareskrim Narkotika Polda Lampung: 

 

                                                           
3
 http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-

penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-

659279.html Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 17.00 WIB. 

http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html
http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html
http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html
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DATA TERSANGKA KASUS NARKOBA 

POLDA LAMPUNG DAN JAJARAN TAHUN 2008-2013 
 

 

 

Sumber :Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Derektorat Reserse 

Narkoba.Tahun 2014. 

 

Data Bareskrim Narkotika Polda Lampung tersebut menunjukkan bahwa untuk 

kasus narkotika setiap tahunnya  cenderung mengalami  peningkatan, yaitu pada 

tahun 2008 terdapat 515  kasus  dengan  958 tersangka,  pada tahun  2009 terjadi  

536 kasus  dengan 906 tersangka dan pada tahun 2010 telah terjadi 532 kasus 

dengan 824, pada tahun 2011 terjadi kasus 535 dengan 822 tersangka, pada tahun 

2012 terjadi 644 kasus dengan 999 tersangka, tahun 2013 terjadi 815 kasus dengan 

1.218 tersangka, selanjutnya pada tahun 2014 sampai bulan Agustus terjadi 615 

NO KESATUAN 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

1 POLDA 

LAMPUNG 

228 45 258 25 208 19 165 14 247 16 258 24 

2 POLTABES 

BALAM 

371 31 313 14 188 15 196 10 191 9 271 27 

3 POLRES L. 

SELATAN 

76 - 66 4 168 7 204 18 199 8 190 20 

4 POLRES L. 

UTARA 

44 - 34 - 37 1 40 5 48 2 71 8 

5 POLRES 

METRO 

26 1 36 2 24 2 27 2 47 2 37 3 

6 POLRES L. 

TENGAH 

44 3 36 4 26 3 20 2 56 3 61 4 

7 POLRES T. 

BAWANG 

40 4 45 - 27 4 41 2 26 6 54 4 

8 POLRES L. 

TIMUR 

10 1 21 2 27 7 33 - 46 6 54 5 

9 POLRES 

TANGGAMUS 

8 2 11 1 28 - 12 1 47 2 64 5 

10 POLRES L. 

BARAT 

12 - 14 - 18 - 12 1 13 2 26 1 

11 POLRES 

WAY 

KANAN 

8 4 19 1 15 - 16 1 20 3 30 1 

JUMLAH 
867 91 853 53 766 58 766 56 940 59 1116 102 

TOTAL 958 908 824 822 999 1218 
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kasus dengan 846 tersangka.
4
 

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah 

penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan  

harus dilaksanakan  dengan  rangkaian  tindakan  yang berkesinambungan dari 

berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, 

represif dan rehabilitative.
5
 Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini 

merupakan upaya atau tindakan alternatif,   karena   pelaku   penyalahgunaan   

narkotika   juga   merupakan   korban kecanduan narkotika yang memerlukan 

pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan  ini  dilakukan  melalui  

fasilitas  rehabilitasi.
6
  

Penetapan  rehabilitasi  bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang 

dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan 

juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu   

narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 

127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang 

menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  terdapat  

dalam  Pasal  103  yaitu di dalam pasal tersebut memberikan  kewenangan kepada 

                                                           
4
 Data Bereskrim Narkotika Polda Lampung Tahun 2014 

5
 http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf Diakses pada tanggal 21 

November 2014 Pukul 17.10 WIB. 
6
 Ibid. 

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf
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hakim  untuk  menjatuhkan  vonis/ sanksi  bagi  seseorang  yang terbukti  sebagai 

pecandu narkotika untuk menjalani  rehabilitasi.  

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009 tentang 

Narkotika menyebutkan  hakim  yang memeriksa perkara pecandu narkotika 

dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat  memutuskan  untuk  

memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan 

apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu 

narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak  pidana  narkotika.  

Secara  tersirat  kewenangan  ini,  mengakui  bahwa korban peyalagunaan  

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.
7
 

Sebagaian besar narapida atau tahanan kasus narkotika adalah pemakai sekaligus 

sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang 

tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika tersebut. Sehingga dengan 

memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung  dengan tolak ukur 

ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengeluarkan Surat  Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga 

                                                           
7
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 

Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.100 
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Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4  Tahun  

2010   ini  dapat dipergunakan  sebagai  dasar pertimbangan atau acuan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.  

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut 

dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang 

dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.  

Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. yang dikeluarkan 

oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik yakni Peraturan Bersama 

Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN.
8
 Peraturan Bersama tersebut merupakan 

peraturan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 sehingga 

merupakan peraturan bersama yang masih baru dikeluarkan yang isinya mengatur 

bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis dengan 

tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (a) yaitu mewujudkan koordinasi dan 

kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka 

menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan 

                                                           
8
 M. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta:  Ghalia Indonesia,  2003, hlm. 34. 
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Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, 

terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan peredaran gelap narkotika. 

Dilakukannya kewajiban rehabilitasi medis ini juga berdasarkan pada Pasal 2 

Huruf (b) bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu 

Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, 

atau narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. 

Selain itu tujuannya diatur dalam Pasal 2 huruf (c) yaitu terlaksananya proses 

rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan 

secara sinergis dan terpadu. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewajiban Rehabilitasi 

Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor : 

PERBER/01/111/2014/BNN)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1.  Bagaimanakah mekanisme  Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap  

korban penyalahgunaan  narkotika (Studi Peraturan Bersama Nomor : 

PERBER/01/111/2014/BNN) ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat  dalam  melaksanakan  

kewajiban rehabilitasi medis  terhadap korban penyalahgunaan narkotika 

(Studi Peraturan Bersama Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN) ? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan kekhususan 

bidang ilmu viktimologi  dengan  pokok pembahasan  perlindungan  korban  

penyalahgunaan narkotika  yakni dengan melakukan  kewajiban rehabilitasi 

terhadap korban berdasarkan   tersebut yang dilakukan di Bandar Lampung Tahun 

2014. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk: 

a. Mengetahui mekanisme pelaksanaan rehabilitasi medis korban 

penyalahgunaan narkotika (studi peraturan bersama Nomor : 

PERBER/01/111/2014/BNN) 

b. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dalam  melaksanakan  

kewajiban rehabilitasi medis  terhadap korban penyalahgunaan narkotika 

(studi peraturan bersama Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN)  . 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil skripsi ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran terhadap ilmu  

terhadap korban (viktimologi) bagi kalangan mahasiswa, masyarakat dan para 

penegak hukum. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta upaya 

pencegahan bagi pengguna narkotika serta bagi semua pihak yang terkait di dalam  

pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis. Khususnya bagi korban  

penyalahgunaan narkotika. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.
9
  

Hak- hak para korban menurut  menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak 

atas keadilan, dan hak atas reparasi ( pemulihan ), hak reparasi  yaitu hak yang 

menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta, Bumi Aksara: 

1983, hlm. 25. 
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para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak –hak tersebut telah terdapat  

dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga 

dengan diberikan rehabilitasi medis.
10

  

Seorang yang telah menderita kerugian sebagai suatu akibat suatu kejahatan 

dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (“A victim is a person who has 

suffered damage as result of a crime and/or whose sense of justice has been 

derectly disturbed by the experience of having beenthe target of crime “). Dalam 

rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model 

pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural (2) model pelayanan;
11

 

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran 

aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana,seperti hak untuk mengadakan 

tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada 

setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait di 

dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas 

bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaain. Di Prancis model ini 

disebut Partie Civile Model atau Civil Action Model. Disni korban diberi hak 

juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-

kepentingannya 

2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukan pada perlunya diciptakan standar-

standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh 

polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada 

                                                           
10

 Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Bandung :Graha Ilmu.  2010.  

hlm 55 
11

 Erna Dewi,2013 Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Unila, Bandar Lampung 
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korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian 

kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak 

peryataan-peryataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disni korban kejahatan 

dipandang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan 

polisi dan para penegak hukum lainnya. 

Korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk memulihkan keadaan 

mereka kondisi yang semula  dengan melakukan rehabilitasi. Setiap warga negera 

mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun 

perundang-undangan lainya. 

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa, sudah 

seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya 

hak-hak korban mendapat perlindungan , diantaranya dipenuhi hak-hak korban 

meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.Untuk itu 

mengetahui hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang  

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Para Korban, Korban berhak mendapatkan  

pembinaan dan rehabilitasi.
12

 Selanjutnya mengenai rehabilitasi dapat diberikan 

pengertian sebagai berikut :   

Rehabilitasi Medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran yang 

berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh comprehensive 

management dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera impairment, 

                                                           
12

Arief Gosita,Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan.Jakarta:Akademika 

Pressindo.1993 hlm 89 
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musculos keletal, susunan otot syaraf system,serta ganggungan mental, sosial 

dan kekaryaan yang menyertai Kecacatan tersebut.
13

 

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
14

.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.
15

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau akan diteliti.
16

 

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, 

diantara nya adalah: 

a. Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang  Semestinya dibiarkan 

atau diberikan melulu oleh pihak tertentu yang prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa oleh kepentingan, sesuatu yang harus dilakukan.
17

 

b. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
18

 

                                                           
13

 Jurnal  Feby DP Hutagalung Dkk, Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna  

Narkotika Diakses Jam 10.00 WIB Tanggal 09 November 2014, hlm. 46. 
14

 Pasal  1butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
15

 Pasal 1 Butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
16

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,Universitas Indonesia, 2007, hlm 132. 
17

 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum,Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 286 
18

 Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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c. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah adalah Seseorang yang tidak 

sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya,ditipu,dipaksa 

dan/atau diancam untuk  menggunakan Narkotika.
19

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan 

kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian 

umum dari pokok bahasa yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian 

narkotika tentang sumber-sumber hukum narkotika. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah 

secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu 

motode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di 

pertanggungjawabkan. 

 

                                                           
19

 Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014  Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke 

Lembaga Rehabilitasi 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penjelasan dan pembahasaan yang mengemukakan hasil penelitian 

mengenai Penegakan Hakim terhadap Tindak pidana narkotika dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dan rehabilitasi. 

V. PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari 

hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan 

penyelesaiaan yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya 

hukum pidana. 

 

 


