
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

PRAKTIK PENUNTUTAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA  

(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) 

 

Oleh  

IRFANSYAH 

 

Pemberlakuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika menuntut seluruh 

subsistem aparat penegak hukum untuk mengimplementasikannya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah praktik penuntutan terhadap pengguna narkotika di Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung? (2) Mengapa terjadi disparitas penuntutan terhadap pengguna 

narkotika antara pidana penjara dan rehabilitasi medis? 

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1)  Praktik penuntutan terhadap 

pengguna narkotika dilaksanakan setelah Kejaksaan menerima berkas atau hasil 

penyidikan dari penyidik kepolisian. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan 

setelah surat dakwaan selesai kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang 

ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan 

penuntutan didasarkan pada bahan dan keterangan baik dari saksi maupun terdakwa 

dan petunjuk berupa hasil tes urin di laboratorium. Selain itu juga 

mempertimbangkan faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana.  (2) 

Penyebab disparitas penuntutan terhadap pengguna narkotika antara pidana penjara 

dan rehabilitasi medis adalah berdasar Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia Nomor: B-136/E/EJP/01/2012, yaitu terdakwa ditangkap oleh penyidik 

dalam kondisi tertangkap tangan dan diketemukan barang bukti sekali pakai, adanya 

surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan 

permintaan penyidik, bukan residivis, adanya hasil assesmen dokter yang dicatat 

pada rekam medis perlunya rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial serta tidak 

terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen 

gelap narkotika.  Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara apabila tidak 

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan 

profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana 

penyalahgunaann narkotika (2) Kejaksaan disarankan untuk meminimalisasi 

disparitas penuntutan terhadap dua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika  
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