
 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam 

penelitian, maka sebagai penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam 

skripsi yang berjudul peini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Putusan rehabilitasi pada kasus tindak pidana pengguna narkotika dalam 

penerapanya (Studi Kasus Putusan No: 130/Pid.B/2011/PN.LW) adalah suatu 

putusan yang tidak termasuk dalam putusan pidana pokok ataupun pidana 

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP putusan rehabilitasi 

ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pemidanaan. Karena rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan 

pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk 

memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada 

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku pengguna 

narkotika adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan 

(treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Sedangkan menurut hasil penelitian 

yang telah dilakukan penulis terhadap putusan pidana rehabilitasi diharuskan 
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untuk masuk kedalam panti rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

majelis hakim untuk mengadakan suatu pengobatan rehabilitasi yang disertai 

dengengan perampasan hak-hak tertentu atas kemerdekaan yang dimilikinya. 

Dengan di tempatkan dalam suatu rumah atau tempat rehabilitasi tentunya itu 

akan membatasi dan akan mengurangi kegiatan sosialisasi/pergaulan yang 

dimiliki terpidana terhadap masyarakat, berdasarkan penelitian didapatkan pula 

bahwa terpidana yang telah dijatuhi putusan rehabilitasi memiliki kewajiban 

untuk melapor kepada penegak hukum sebagai pelaksanaan dari putusan itu 

sendiri. Menurut penulis putusan rehabilitasi ini merupakan gabungan antara 

adanya suatu tindakan upaya perbaikan terhadap seseorang (treatment) yang 

disertai adanya pidana karena adanya perampasan kemerdekaan terhadap 

terpidana dan keharusan adanya wajib lapor kepada penegak hukum.  

2. Faktor penghambat dalam penerapan putusan pidana rehabilitasi (Studi Kasus 

Putusan No: 130/Pid.B/2011/PN.LW) adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Hukum, tidak adanya suatu kepastian lamanya waktu yang diberikan 

terhadap putusan rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika membuat putusan rehabilitasi antara satu dan yang lain 

berbeda-beda sesuai ketentuan hakim saja. Serta tidak ada ketentuan 

pelaksanaan rehabilitasi yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa. 

b. Faktor Penegak Hukum, kurangnya pemahaman/penguasaan materi terhadap 

pemberian rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pengguna narkotika agar 

tujuan dari rehabilitasi itu dapat berjalan sesuai tujuan utamanya serta tidak 

menutup kemungkinan adanya negosiasi antara penegak hukum dan terdakwa 

untuk mendapatkan putusan rehabilitasi agar terhindar dari jerat hukuman 
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penjara terhadap terdakwa, sehingga terjadi penyalahgunaan putusan 

rehabilitasi, sehingga putusan rehabilitasi ini tidak sesuai dengan tujuan semula 

yang diharapkan 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas, kurangnya tenaga ahli yang menempati disuatu 

daerah untuk menangani pongobatan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Tidak hanya masalah tenaga ahli yang kurang memadai,  fasilitas-

fasilitas dari tempat rehabilitasi yang kurang memadai juga dapat menghambat 

untuk dilakukannya proses rehabilitasi secara maksimal.      

d. Faktor Masyarakat, masih adanya ketidak puasan masyarakat terhadap putusan 

rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana pengguna narkotika, masyarakat 

berpendapat putusan rehabilitasi ini merupakan suatu upaya untuk menghindari 

pidana penjara saja. Masyarakat berpendapat ketika rehabilitasi selesai dijalani 

maka tidak menutup kemungkinan bagi mereka pelaku tindak pidana narkotika 

akan mengulangi kejahatanya tersebut atau dengan katalain tidak menimbulkan 

efek jera terhadap pelaku. 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh suatu kesimpulan dalam skripsi 

ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan putusan rehabilitasi ini selanjutnya seharusnya ditetapkan sebagai 

suatu tindakan pemidanan bukan termasuk dalam pidana pokok ataupun pidana 

tambahan terhadap semua pelaku tindak pidana pengguna narkotika. Karena 

pengguna narkotika bukan merupakan pelaku kejahatan melainkan seorang 

korban yang dianggap tidak jahat, penetapan ini dialakukan agar pelaku 
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pengguna tidak mendapat tekanan batin (mental) karena dianggap sebagai 

pelaku kejahatan. Serta rehabilitasi ini merupakan suatu kegiatan perbaikan 

terhadap seseorang pecandu narkotika agar orang tersebut menjadi lebih baik 

dan hilang dari ketergantungan narkotika tersebut serta tidak akan mengulangi 

kesalahan yang sama. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan putusan rehabilitasi 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang berasal dari faktor penegak 

hukum serta faktor sarana dan prasarana dapat diatasi dengan baik, baik oleh 

pemerintah ataupun aparaturnya sendiri agar dalam proses pelaksananaan 

putusan rehabilitasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula yang 

diharapkan. 


