
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Hukum Pidana 

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh banyak pakar hukum mengenai hukum 

pidana. Dalam hal penulisan penelitian tentang penerapan pidana rehabilitasi 

terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika ini perlulah diketahui apa 

sebenarnya pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Pengertian tentang hukum 

pidana menurut Prof. Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1
 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tesebut. 

                                                           
1
 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Rineka Cipta. 2009, hlm. 1  
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Menurut pengertian diatas kita dapat mengerti dengan jelas bahwa hukum pidana 

adalah suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang 

disertai dengan sanksi apa bila sesorang melanggar aturan tersebut. 

Hukum pidana di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa seseorang dapat 

dikenakan sanksi apabila perbuatan yang dilakukannya telah diatur dalam suatu 

perundang-undangan sebelum perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut 

dilakukan itu semua dikarenkan karena hukum mengenal adanya asas Legalitas. 

Hal ini juga dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :
2
 

“ Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana 

dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” 

B. Pengertian Putusan 

Putusan pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyatakan  

bahwa : 

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.”
3
 

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang telah 

                                                           
2
 Lihat Pasal 1 Ayat (1),  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3
 Lihat Pasal 1 butir (11), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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mengaturnya. Tentunya hakim juga harus mencari kebenaran materiil terhadap 

apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntu umum terhadap si terdakwa. 

Dalam pasal 183 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya“ 

C. Dasar Hukum Pidana Rehabilitasi 

Di Indonesia sendiri untuk ketentuan tentang pidana rehabilitasi terhadap pelaku 

tindak pidana pengguna Nakotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika berupa ketentuan pasal 54 sampai pasal 59. 

Dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” 

Pasal 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
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Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah 

 

Pasal 56 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

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. 

 

Pasal 57 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

 

“Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 

Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.” 

Pasal 58 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

“Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh 

instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.” 

 

Pasal 59 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan : 

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 

diatur dengan Peraturan Menteri. 
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2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

Penjatuhan putusan pidana rehabilitasi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana 

pengguna narkotika didasari pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan : 

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika. 

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa 

menjalani hukuman. 

Sesuai dengan ketentuan tersebur diatas maka dalam hal pelaksanaan putusan 

rehabilitasi hakim dapat menitipkan tedakwa / atau pelaku tindak pidana kepada 

lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pimpinan rumah 

penampungan seperti panti rehabilitasi pengguna narkotika ataupun rumah sakit 

tertentu. 
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D. Rehabilitasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rehabilitasi dapat diartikan sebagai 

pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau 

perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya 

pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan 

memiliki tempat dalam masyarakat.
4
 

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana mendefinisikan 

rehabilitasi sebagai hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam 

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat 

penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, 

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP.
5
 

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika  

menyataan bahwa rehabilitasi dibagi mejadi dua yaitu :
6
 

1. Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medis merupakan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran yang 

mempelajari masalah atau semua tindakan yang ditujukan untuk mengurangi atau 

menghilangkan dampak keadaan sakit, nyeri, cacat dan/atau halangan serta 

meningkatan kemampuan pasien mencapai integrasi sosial. Yang bertujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan keadaan sakit, nyeri, atau cacat semaksimal 

                                                           
4
Lihat  Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) 

5
 Lihat Pasal 1 Angka (23), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

6
 Lihat Pasal  54, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika. 
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mungkin dan untuk melatih pasien dengan gejala-gejala yang ada maupun yang 

tersisa agar dapat pulih atau mendekati seperti keadaan semula, sehingga pasien 

tersebut dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuan yang ada. menurut 

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1  butir 16 

rehabilitasi Medis adalah :
7
 

“suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan Narkotika.” 

2. Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan untuk pemulihan kembali keadaan 

individu yang mengalamai permasalahan sosial kembali seperti semula. 

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan 

kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya 

menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat 

berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan 

sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Sedangkan menurut 

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1  butir 17 

rehabilitasi sosial adalah :
8
  

“suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosial dalam kehidupan masyarakat.”  

                                                           
7
 Lihat Pasal  1 butir (16), Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika. 

8
 Ibid, Pasal 1 Butir (17) 
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Dari pengertian rehabilitasi menurut undang-undang diatas kita dapat dengan jelas 

mengerti bahwa sebenarnya rehabilitasi itu adalah untuk orang yang dianggap 

melakukan tindak pidana yang tidak jahat yang bertujuan untuk memulihkan 

keadaan seseorang baik itu rasa sakit, nyeri, cacat, tingkah laku, nama baik yang 

dilakukan semaksimal mungkin yang menyangkut terhadap individu seseorang 

terhadap keadaan dan lingkungan yang bersangkutan. 

E. Pelaku Tindah Pidana Pengguna Narkotika 

Bicara tentang pelaku tindak pidana narkoba tentunya itu menjurus pada seorang 

pencadu narkoba atau pengguna narkoba yang mengkonsumsi narkotika secara 

terus menerus dan tanpa takaran secara berlebihan. Pelaku tindak pidana narkoba 

adalah seorang yang dengan sengaja menggunakan narkotika tanpa hak dan 

melawan hukum hal ini telah dikemukakan pula dalam pasal 1 Ayat (13) dan 

(15)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan :
9
 

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 tahun2009 yaitu : 

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis” 

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun2009 yaitu : 

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 

melawan hukum.” 

                                                           
9
 Ibid. Pasal 1 butir (13) dan  (15)  
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Adapun mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pengguna 

Narkoba diatur dalam ketentuan pada BAB XV (Ketentuan Pidana), pasal 116 

Ayat (1) dan (2), Pasal 121 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 126 Ayat (1) dan (2) yaitu: 

Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 :  

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk 

digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk 

digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” 

Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).” 
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Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

Dalam hal penjatuhan putusan mengenai ketentuan pemidanaan  yang telah 

diuraikan diatas hakim juga dapat memutuskan pidana lain yakni pidana  

rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkoba hal ini didasari pada 

Pasal 127 Ayat (1),(2), dan (3) yaitu : 

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, 

dan Pasal 103” 
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Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 : 

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah 

Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” 

Definisi yang terdapat Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika, sebenarnya bagi para pencandu narkotika dan Korban penyalahgunaan 

narkotika bisa atau dapat dijatuhi hukuman pidana rehabilitasi, baik itu 

rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial.  

 


