
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

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 

tentang Narkotika. Pemidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi 

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

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan 

ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 

dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu 
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pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang 

ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.  

 

Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan 

di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan menurut Pasal 

54 RUU KUHP Tahun 2012 adalah:  

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; 

b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang yang baik dan berguna; 

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;  

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
1
  

 

Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan 

rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua 

kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku, 

pemidanaan mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidana 

mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya 

pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Dengan kata lain tujuan 

pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan 

menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan 

                                                 
1
 http// www.djpp.kemenkumham.go.id/.ruu_kuhp_ tahun 2012. Diakses Selasa 14 Oktober 2014. 
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pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk 

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.  

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya baik, 

tetapi pada pelaksanaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, bahkan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku tindak pidana, 

antara lain tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, alasan hilangnya 

hak keperdataan seseorang (seperti hak waris), setelah keluar dari lembaga 

pemasyarakatan susah mencari pekerjaan, karena timbulnya stigma atau label 

negatif terhadap mantan narapidana. 

 

Mengingat dampak negatif yang sedemikian luas maka dicarikan upaya-upaya lain 

untuk menghindari pidana penjara, antara lain berupa mengefektifkan pidana denda, 

pidana kerja sosial dan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian dalam pelaksanaan undang-undang 

tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 

 

Sesuai dengan uraian di atas bahwa penggunaan narkotika tanpa hak merupakan 

suatu tindak pidana, dan terhadap pelaku pengedar atau pengguna harus dikenakan 

pidana sebagai upaya mencegah meluasnya tindak pidana narkotika (upaya represif) 

berupa penegakan hukum tetapi juga merupakan upaya preventif dalam 

menanggulangi kejahatan narkotika.  

 

Tujuan dari peraturan pemerintah itu sangat baik, sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas yaitu untuk mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai 
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korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Terhadap pengguna 

narkotika sebagaimana diatur dalam 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.  

 

Rehabilitasi harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya 

ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan 

terkandung pula pertimbangan nilai, oleh karena itu pembaharuan hukum pidana 

harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat 

dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian 

dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk di dalamnya masalah 

kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu 

kesejahteraan masyarakat, Selain tu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya 

bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan 

kejahatan).
 2

 

 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut treatment sebab rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai 

dengan treatment yang dimaksudkan untuk memberi tindakan perawatan (treatment) 

                                                 
2
 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 23. 
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dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari 

penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan 

perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).
3
 

 

Berdasarkan data empiris di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung maka diketahui 

bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penuntutan yang berbeda terhadap 

pelaku penyalahguna narkotika. Contohnya adalah Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: 

PDM-102/TJKAR/2014 terhadap terdakwa Wawan Iskandar Bin Sadini yang 

dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara karena 

melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Tuntutan lain terdapat dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-

117/JKP/06/2014, terhadap terdakwa Hermanto Als Herman dengan berupa pidana 

berupa rehabilitasi medis, karena melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi 

diri sendiri, yang diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun. 

 

Contoh lainnya adalah Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-143/TJKAR/2014 

terhadap terdakwa Prima Utomo yang dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

8 (delapan) bulan penjara karena melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: 

PDM-165/JKP/10/2014, terhadap terdakwa Tommy Andrian dengan berupa pidana 

berupa rehabilitasi medis, karena melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

                                                 
3
 Ibid, hlm. 24. 
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Pemberlakuan pidana berupa rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuntut seluruh subsistem aparat 

penegak hukum untuk mengimplementasikannya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun 

Lembaga Pemasyarakatan. Implementasi tugas pokok dan fungsi aparat penegak  

hukum tersebut menunjukkan adanya satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana.  

 

Sesuai ketentuan dalam Pasal 2  Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan 

bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Maknanya adalah Jaksa Penuntut Umum dapat 

melakukan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tuntutan 

rehabilitasi maupun pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tuntutan 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika atau disparitas.  

 

Kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses 

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan 

Pengadilan. Kejaksaan sebagai lembaga pengendali proses perkara, karena hanya 

institusi Kejaksaanlah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke 

Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara 

Pidana. Sehubungan dengan hal di atas, mengingat posisi Kejaksaan yang demikian 

strategis itu, maka hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah 

institusi yang disebut dengan istilah "kejaksaan", yang mempunyai tugas utama 

melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke Pengadilan. 
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Sebelum melangkah ke Pengadilan, Jaksa menyiapkan Surat Dakwaan. Berlainan 

dengan surat tuntutan, maka fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan 

di sidang Pengadilan, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan (requisitoir), dan 

sebagai dasar pembuatan pembelaan oleh terdakwa/pembelanya, serta sebagai dasar 

bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar pemeriksaan peradilan 

selanjutnya. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, namun pemeriksaan 

tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh 

mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Maksudnya adalah 

hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu perkara secara terperinci atau 

mendetail sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. 

 

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka JPU harus mengajukan surat tuntutan 

terlebih dahulu, namun di internal Kejaksaan, sebelum lahirnya tuntutan, terdapat 

istilah Rencana Tuntutan (rentut). Untuk tindak pidana khusus rentut tersebut diatur 

dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman 

Tuntutan Pidana, yang menetapkan tiga faktor dalam menentukan apakah suatu 

perkara tindak pidana khusus itu harus melalui rentut atau tidak yakni didasarkan 

pada kriteria: jenis perbuatan, keadaan diri pelaku dan dampak perbuatan tersebut.  

 

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum 

objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara 

keduanya dan dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan 

menjadi jelas pula keputusan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya 

tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta 

apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam 

peristiwa yang terjadi. Hal ini bermakna bahwa JPU dapat menuntut pelaku tindak 
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pidana narkotika, baik dengan tuntutan pemidanaan kurungan badan (penjara) 

maupun rehabilitasi medis.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang 

berjudul: Praktik Penuntutan Terhadap Pengguna Narkotika (Studi di Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini dirumuskan:  

a. Bagaimanakah praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung? 

b. Mengapa terjadi disparitas penuntutan terhadap pengguna narkotika antara 

pidana penjara dan rehabilitasi medis? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup disiplin keilmuan dalam penelitian adalah hukum pidana, dengan 

kajian mengenai praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung dan penyebab terjadinya disparitas penuntutan terhadap 

pengguna narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah data pada Tahun 2013-

2014.  

 

 

 

 

 

 



 9 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

b. Untuk menganalisis penyebab disparitas penuntutan terhadap pengguna 

narkotika antara pidana penjara dan rehabilitasi medis. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan praktik penuntutan terhadap 

pelaku tindak pidana narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kerangka 

penegakan hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu acuan bagi 

institusi Kejaksaan pada khususnya dan aparat penegak hukum secara umum 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

 

1. Alur Pikir 

 

Alur pikir penelitian mengenai praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 
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Bagan 1. Alur Pikir Penelitian 
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2. Kerangka Teoritis 

 

 

Kerangka teoritis sebagai suatu pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang 

relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teori Kewenangan 

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal 

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. 

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan 

terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan 

(atau bidang urusan) tertentu.
4
 

 

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada 

hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar 

kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, 

tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan 

sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum 

publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas 

umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:  

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban 

terhadap badan (atribusi/mandat); 

                                                 
4
 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, PT. Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6. 
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b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti 

mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban 

yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan
5
 

 

Kewenangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai suatu 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis 

wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.
 6

 

 

Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat 

pada  seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sedangkan 

fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang 

mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi lembaga atau institusi formal adalah 

adanya kekuasaan berupa tugas yang dimiliki dalam kedudukannya di organisasi 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-

masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi 

organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.
7
 

b. Teori Penegakan Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

 

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 

                                                 
5
 Ibid, hlm. 7. 

6
 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 

7
 Ibid, hlm. 52. 
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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
8
 

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu 

melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
9
 

Penegakan hukum dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu 

hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin 

dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum 

itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu 

dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, 

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, 

penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di 

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

                                                 
8
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994, hlm. 76. 
9
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,  PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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masyarakat, tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut 

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
10

 

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik 

dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum 

yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas 

dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari 

pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita 

tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan 

dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita 

batasi haya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek 

subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran 

saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.
11

  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

a) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

                                                 
10

 Ibid, hlm. 23. 
11

 Ibid, hlm. 25. 
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merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu 

tidak bertentangan dengan hukum.  

b) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah 

suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga 

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan 

diaktualisasikan. 

c) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

d) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang 

baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin 

sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  
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e) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak 

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila 

peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan peraturan hukum.
12

  

c. Teori Perilaku Organisasi 

Perilaku organisasi organisasi merupakan studi menyangkut aspek-aspek tingkah 

laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dia meliputi 

aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia atau sebaliknya. 

Tujuan praktis dari penelahaan studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimanakah 

perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. 

 

Perbedaan antara perilaku organisasi dengan personel dan human resources adalah, 

bahwa perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep, sedangkan 

personel dan human resources menekankan pada teknik dan teknologi. Variabel tak 

bebas, seperti misalnya tingkah laku dan reaksi yang efektif dalam organisasi 

seringkali muncul pada keduanya. Personel dan human resources nampaknya 

berada pada permukaan antara organisasi dan individu dengan menekankan pada 

                                                 
12

 Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1986, hlm. 8-12. 
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pengembangan dan pelaksanaan sistem pengangkatan, pengembangan, dan motivasi 

individu dalam organisasi.
13

 

 

Faktor pendukung utama dari suatu organisasi adalah manusia. Ilmu perilaku 

organisasi mengurangi sikap birokrat yang tidak respektif pada manusia dengan cara 

menarik sebagian pandangannya terpusat pada perilaku manusia itu sendiri. 

Perkembangan ilmu perilaku manusia dalam organisasi menurut sejarahnya telah 

dimulai sejak awal perkembangan gerakan manajemen ilmiah bahkan jauh 

sebelumnya dapat dikenali sebagai langkah awal dari pengambangan ilmu ini. 

Konsep birokrasi Weber, penemuan administrasi Fayol, dan gerakan manajemen 

ilmiah Taylor memberikan sumbangan yang tidak ternilai dari sejarah awal 

perkembangan bidang pengkajian perilaku manusia dalam organisasi.
14

 

 

Perilaku organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, sebagai pola formal tentang 

bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur sering digambarkan 

dengan suatu bagan organisasi. Proses berkenaan dengan aktivitas yang memberi 

kehidupan pada skema organisasi itu. Komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi 

prestasi kerja sosialisasi, dan pengembangan karier adalah proses dalam setiap 

organisasi. Kadang-kadang pemahaman masalah proses seperti gangguan 

komunikasi, pengambilan keputusan, atau sistem evaluasi prestasi kerja yang 

disusun secara kurang baik, dapat menghasilkan pengertian yang lebih tepat atas 

perilaku organisasi daripada hanya mengkaji tatanan struktural.
 15

 

 

                                                 
13

 Stephen P, Robbins, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) Penerjemah: Benyamin 

Molan, PT. Macanjaya Cemerlang, Jakarta, 2007, hlm. 11. 
14

 Ibid, hlm. 12. 
15

 Ibid, hlm. 13. 
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Struktur organisasi memiliki tiga komponen: Kompleksitas, formalisasi, dan 

sentralisasi. Kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam 

organisasi. Termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, 

jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit 

organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi adalah tingkat sejauh mana sebuah 

organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur 

perilaku karyawannya. Sentralisasi mempertimbangkan di mana letak dari pusat 

pengambilan keputusan. Pada kasus lainnya, pengambilan keputusan bisa 

didesentralisasikan. Dengan demikian organisasi cenderung untuk disentralisasikan 

maupun cenderung didesentralisasikan, namun menetapkan letak organisasi dalam 

rangkaian keputusan tersebut, merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan 

apa jenis struktur yang ada. Struktur organisasi dapat berbentuk lini (garis), lini dan 

staf maupun matriks. Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, para 

manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi. Dengan 

memandang suatu bagan organisasi, seseorang hanya melihat suatu susunan posisi, 

tugas-tugas pekerjaan dan garis wewenang dari bagian-bagian dalam organisasi.
16

 

 

3. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian
17

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian 

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
18

  

                                                 
16

 Ibid, hlm. 14. 
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103. 
18

 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.  
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b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 19

 

c. Penguna narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau 

prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan atau 

mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut
20

 

d. Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa 

hak atau melawan hukum
21

 

e. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis.
 22

 

 

E. Metode Penelitian  

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, 

yaitu memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Dengan kata lain metode 

penelitian ini dimulai dari menganalisa kasus untuk kemudian dicari 

penyeleasainnya melalui prosedur perundang-undangan. Metode ini digunakan 

untuk menganalisa praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika pada Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung.  

                                                 
19

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
20

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

Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4. 
21

 Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
22

 Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
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2. Sumber dan Jenis Data 

 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis 

data meliputi data primer dan data sekunder 
23

  

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai 

teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data sekunder terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

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

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia.  

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 

Lapor Pecandu Narkotika menyatakan Wajib Lapor 
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 Soerjono Soekanto Op.Ci.t, hlm. 36 



 21 

g) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-

136/E/EJP/01/2012 Perihal  Tuntutan Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi 

Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai 

sumber seperti arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian dan sumber 

internet 

b. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. 

3.  Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung        : 1 orang 

b.  Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung    : 3 orang+ 

Jumlah          : 4 orang 

4.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

a. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan 

sebagai berikut: 

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari 

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan  
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2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara 

kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang telah dipersiapkan sebelumnya.
 
 

 

b. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1) Seleksi Data  

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian.  

3) Penyusunan Data  

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang 

ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.  

 

4. Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis 

kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat per kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 
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induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.  

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Tesis ini disajikan ke dalam empat bab yang saling berhubungan antara satu bab 

dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang 

Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual serta Sistematika 

Penulisan.  

 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Kejaksaan, 

tinjauan umum tentang disparitas, pidana penjara dalam tata hukum di Indonesia, 

rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, dan pembaharuan hukum pidana.  

 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai praktik penuntutan terhadap 

pengguna narkotika di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan penyebab disparitas 

penuntutan terhadap pengguna narkotika antara pidana penjara dan rehabilitasi 

medis. 

 

Bab IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada pembahasan serta saran 

yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dan berbagai pihak yang memiliki 

keterkaitan atau relevansi dengan tesis ini.  


