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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan penggunaan Narkotika pada awal tahun 2000 sebelum 

Masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga 

dipergunakan untuk pengobatan. Jenis Narkotika pertama adalah candu atau 

lazimnya disebut sebagai madat atau opium
1
. Sejalan dengan perkembangan 

kolonisasi maka perdagangan candu semakin besar dan pemakaian candu secara 

besar-besaran dilakukan di kalangan etnis Cina, terutama di negara-negara 

jajahan ketika itu, termasuk Indonesia yang berada di bawah kekuasaan 

pemerintah kolonial Belanda
2
. 

Indonesia semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah 

meningkat menjadi salah satu negara tujuan, bahkan telah pula merupakan negara 

eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu.
3
. Pada periode 2013 sampai 

2014, diperkirakan jumlah penyalahguna Narkotika sampai dengan sekitar 3,1 

juta hingga 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk 
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berusia 10-59. Hasil proyeksi prevalensi penyalahguna narkoba meningkat 

sekitar 2,6% di tahun 2013
4
. 

Perkembangan penggunaan Narkotika pada dewasa ini yang semakin 

meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan 

bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar
5
. Modus operandi tindak 

pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru 

sebagai korban dan dilakukan secara terus-menerus telah menjerumuskan 

pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif. 

Regulasi Narkotika semula diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 36 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3086); kemudian ditetapkan lagi Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menggantikan yang lama. Dalam 

perkembangannya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan Narkotika. 

Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang 

berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna dan sekaligus menjadi korban 

penyalahguna Narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian 

membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-

undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan 
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kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak 

pidana Narkotika
6
. 

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut tertuang 

sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum pada dasarnya adalah 

ketentuan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia. 

Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala gejala 

sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia 

dalam pergaulan hidupnya. Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai 

terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok 

social kalau selalu merasa ada tekanan atau ketidaktepatan ikatan social.berarti 

juga menjaga supaya selalu ada keadilan di dalam kehidupan sosial. 

Pasal 28 UUD 1945 merupakan perintah konstitusi untuk menjamin 

setiap warga Negara termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan 

akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Setiap orang harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui 

proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum (equality before the law). 

Hukum mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan 

memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Kalau ada yang 

                                                                      
6
 Anggara, Erasmus, Supriyadi, 2016, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik 

Peradilan, Institute for Criminal Justice Reform, halaman 7. Diakses di [ww.icjr.or.id] pada 14 
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melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu 

keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki ketentuan hukum, 

maka pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. Pengembalian 

ketidakseimbangan bagi kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas 

yang berwenang untuk keperluan itu dengan memberi hukuman
7
. Terkait hukum 

pidana, merupakan ilmu pengetahuan hukum yang oleh karena itu peninjauan 

bahan-bahan mengenai Hukum Pidana terutama dilakukan dari sudut pandang 

pertanggungjawaban manusia tentang “Perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau 

seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah orang itu dapat 

dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan 

hukum (kecuali orang gila, di bawah umur, dan sebagainya).  

Tujuan Hukum Pidana itu sendiri yaitu memberi sistem dalam bahan-

bahan yang banyak dari hukum itu. Selain itu Hukum Pidana dilihat sebagai ilmu 

pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, maka diselidiki 

sebab-sebab dari kejahatan dan dicari cara-cara untuk memberantasnya. 

Penyelidikan tentang sebab-sebab dari kejahatan ini dapat dicari pada diri orang 

(keadaan badan dan jiwanya) atau pada keadaan masyarakat
8
. 

Namun dalam implementasinya terkait penegakan hukum pidana, tidak 

sedikit kasus tindak pidana narkotika, pengguna narkotika didakwa dengan pasal 

                                                                      
7
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pengedar. Penuntut Umum sering terlihat dalam mendakwa pengguna narkotika 

dengan pasal pengedar yaitu Pasal 111, 112, dan 114 Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai contoh, dalam putusan MA 

No.1174K/Pid,Sus/2012 , Syafrizal Abu Bakar ditangkap saat mengkonsumsi 

narkotika jenis ganja bersama tiga orang temannya. Dalam kasus ini, Syafrizal 

didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-

undang Narkotika dan dakwaan alternatifnya, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang 

Narkotika
9
. Hal ini kemudian menjadi suatu masalah tersendiri dalam penerapan 

hukum bagi pengguna Narkotika. 

Dalam dakwaannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut 

Umum, mulai dari Pasal 111, Pasal 112, hingga Pasal 114. Kecenderungan 

penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini 

membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna 

narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Umumnya ketiga 

pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-

unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar,  hal ini juga 

membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna 

narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. 

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan adalah 

                                                                      
9
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Pasal 127 dimana pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi 

hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi 

medis dan sosial
10

. 

Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh 

Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara 

terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan 

pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Dalam 

menyusun dakwaan, penuntut umum haruslah berhati-hati, teliti dan waspada, 

karena dapat menimbulkan keragu-raguan baik ditinjau dari segi uraian syarat 

formil, maupun syarat materiil atau dari segi bentuk surat dakwaan
11

. 

Sebuah penelitian yang objek penelitiannya adalah 30 Putusan Pengadilan 

Negeri Surabaya yang perkaranya adalah terkait Narkotika, terdapat 52 orang 

terpidana karena dalam satu putusan ada yang memuat beberapa terpidana. Pada 

seluruh putusan yang dijadikan objek penelitian tersebut, seluruhnya secara 

eksplisit mengindikasikan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika. Dari 

seluruh pasal yang didakwakan yang ditempatkan dalam dakwaan primer atau 

pertama atau tunggal atau dakwaan subsider atau kedua yaitu; Pertama, 

penggunaan Pasal 111/112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika menduduki presentase tertinggi disusul kedua Pasal 127 dan ketiga 

yaitu Pasal 114.  
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Penempatan Pasal 111/112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika sebagai dakwaan kesatu atau primer menempati urutan 

pertama lagi disusul Pasal 114 dan Pasal 127 tidak ada sama sekali. Dakwaan 

alternatif menduduki peringkat pertama paling banyak digunakan untuk perkara 

narkotika terkait penyalahgunaan. Cara penetapan pasal dan penetapan bentuk 

dakwaan perlu diperhatikan mengingat banyaknya penyalahguna narkotika yang 

didakwa dengan Pasal 111/112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika. Penuntut umum haruslah cermat dalam melihat perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud dakwaan menjadi jelas dan supaya dalam 

pembuktiannya sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila tidak 

tepat atau dakwaannya tidak terbukti, maka terdakwa akan lolos dari 

pertanggungjawaban pidananya
12

. 

Melihat pada fakta yang ada, korban penyalahguna dalam hal ini adalah 

pengguna dan/atau pecandu apabila hanya didakwa dengan pidana penjara seperti 

kasus tersebut dan dipenjarakan maka bukanlah hukuman yang tepat dan akan 

menimbulkan masalah baru. Ia tetaplah menjadi pecandu dan akan terus mencari 

barang haram tersebut bagaimanapun caranya karena sifat ketagihannya akan 

Narkotika yang disebabkan penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan 

atau pecandu. Pecandu Narkotika bukanlah orang yang terlibat dalam peredaran 

Narkotika sehingga apabila didakwa dengan pasal tentang pengedar maka akan 

sangat tidak adil bagi pelaku yang seharusnya ditangani di tempat rehabilitasi. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, mendorong untuk menentukan 

penelitian dengan judul PENETAPAN PASAL DAN BENTUK DAKWAAN 

OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

B. Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal 

yang didakwakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? 

2. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan bentuk 

dakwaan yang akan digunakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi Penuntut Umum dalam menyusun 

dakwaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui situasi yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam 

menetapkan pasal yang didakwakan terhadap penyalahguna narkotika. 

2. Untuk mengetahui cara dan proses Jaksa Penuntut Umum dalam 

menentukan bentuk dakwaan yang akan digunakan. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penuntut Umum dalam 

menysun dakwaan bagi pelaku tindak pidana Narkotika. 
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D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang kualitatif. 

1. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka, difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-

kaedah atau peraturan perundang-undangan dan memahaminya kemudian 

meninjau pada keadaan di lapangan
13

. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spefisikasi Penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif 

analitis  yang artinya penulis akan mengkaji terlebih dahulu penerapan 

hukum dengan keadaan di lapangan. Dalam hal ini, mengkaji antara hukum 

yang mengatur tentang pemidanaan bagi penyalahguna Narkotika dengan 

hukuman yang dirasa kurang tepat yang  sering terjadi dalam hal proses 

penegakan hukum di lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara 

kualitatif dengan mencari hubungan sebab-akibat suatu hal, kemudian 

diuraikan secara rinci dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan, teori-teori, doktrin, dan yurisprudensi, dan lain lain. 
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3. Objek Penelitian  

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi terkait judul 

penelitian. Dengan elemen penelitian:  

a. Surat Dakwaan Nomor Perkara 247/Pid.Sus/2015/PN smg 

b. Surat Dakwaan Nomor Perkara 250/Pid.Sus/2015/PN smg 

c. Surat Dakwaan Nomor Perkara 234/Pid.Sus/2015/PN smg 

d. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

1) Bahan-bahan hukum primer 

Perundang-undangan terkait dengan tindak pidana Narkotika dan 

yurisprudensi terkait tindak pidana Narkotika, Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder 

Hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang terkait tindak 

pidana Narkotika, dan teori-teori penuntutan. 

3) Bahan-bahan hukum tersier 

Ensiklopedia dan kamus yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder. 
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b. Wawancara  

Melakukan wawancara dengan narasumber terkait judul penelitian yaitu 

Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani kasus tindak pidana 

Narkotika. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 Data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan kemudian diolah, 

diperiksa, dipilih dan dilakukan editing sehingga akan ditemukan hasil 

yang diperuntukkan untuk menjawab permasalahan. 

6. Metode Analisis Data 

 Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap elemen 

penelitian. Data yang dibutuhkan antara lain; surat dakwaan terkait perkara 

narkotika dan hasil wawancara yang nantinya dijabarkan lebih lanjut. 

E. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika 

skripsi direncanakan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang memuat pengertian 

narkotika, kualifikasi penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, dan pasien 

narkotika, tindak pidana (termasuk tindak pidana narkotika), surat dakwaan yang 

terdiri dari syarat surat dakwaan, pembahasan yuridis mengenai surat dakwaan, 

fungsi surat dakwaan dan bentuk-bentuk surat dakwaan, dan kemudian penuntut 

umum.  

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan hasil Penelitian dan Pembahasan tentang bagaimana jaksa 

penuntut umum menetapkan pasal dalam merumuskan surat dakwaan yang 

dibahas bersama dengan 3 (tiga) surat dakwaan sebagai elemen penelitian, 

bagaimana penuntut umum dalam menentukan bentuk dari surat dakwaan yang 

digunakan, serta hambatan yang dialami jaksa dalam menyusun surat dakwaan. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini akan memuat Kesimpulan, jawaban dari rumusan permasalahan 1, 

2 dan 3 berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan Saran. 

 

 

 

 


