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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan di bidang pengobatan dan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain 

dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang 

ketat dan seksama. Permasalahannya, penyalahgunaan narkotika terus 

meningkat. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

penyalahgunaan narkotika menempati peringkat ke-20 sebagai faktor 

penyebab masalah kesehatan secara global, dan menempati peringkat ke-10 di 

negara-negara berkembang
1
. UNODC juga mengemukakan sebanyak 76% 

kematian di dunia pada tahun 2017 disebabkan oleh penyalahgunaan 

narkotika
2
. 

Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 

2011 sebesar 2,23%, menurun di tahun 2014 menjadi 2,12%, terus menurun 

menjadi 1,77% di tahun 2017
3
, kemudian meningkat kembali di tahun 2018 

 

 

 

 
 

1 
Badan Narkotika Nasional (BNN), 2015, Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 
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menjadi 2,10%. Selain itu, penyalah guna narkotika ini mayoritas pelajar
4
. 

Hal tersebut mengindikasikan masih lemahnya daya tangkal masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika
5
. 

Salah satu upaya untuk mengatasi penyalah guna narkotika adalah 

menggunakan pendekatan hukum. Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika atau yang disebut juga dengan UU Narkotika berupaya 

mengatasi penyalah guna narkotika dengan tidak hanya unsur pemidanaan 

namun juga rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut diperkuat juga oleh 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang menganjurkan setiap 

hakim yang menangani kasus narkotika hendaknya memberikan putusan 

rehabilitasi bagi pecandu atau orang-orang yang membawa narkoba untuk 

mengkonsumsi pribadi dengan jumlah dibawah surat edaran tersebut. 

Fenomena yang ada di lapangan, masih banyak ditemukan  hakim 

yang memutuskan vonis pidana dibandingkan rehabilitasi bagi penyalah guna 

narkotika. Anang Iskandar selaku Kepala BNN Indonesia 2012-2015, 

Kabareskrim Polri 2015-2016, serta Dosen Narkotika Universitas Trisakti, 

mengungkapkan pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana 

penyalahguna narkotika belum berjalan sebagaimana mestinya. Restu Sinaga, 

Iwa K, Ridho Rhoma dan Ello merupakan kasus tindak pidana penyalah guna 

narkotika yang diputuskan memperoleh rehabilitasi; sementara di tempat lain 
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Heru Winarko, 2018, BNN: Sepanjang Tahun 2018, Mayoritas Pengguna Narkoba adalah 
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juga ditemukan kasus yang sama namun memperoleh hukuman penjara di 

atas lima tahun
6
. 

Secara khusus di Pengadilan Negeri (PN) Semarang selama kurun 

waktu 2014 sampai September 2018 ternyata jumlah kasus tindak pidana 

narkotika yang mendapatkan putusan pidana penjara juga lebih banyak 

dibandingkan putusan rehabilitasi. Tahun 2014, 2015 dan 2017 semua kasus 

tindak pidana narkotika dikenakan putusan pidana penjara; sedangkan tahun 

2016 dan 2018 hanya terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana narkotika yang 

dikenakan putusan rehabilitasi. (Tabel 1) 

Tabel 1 

Jumlah Putusan Kasus Pidana Penjara dan Rehabilitasi 

bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di PN Semarang 

Tahun 2014 sampai September 2018 

 

No. Tahun Pidana Penjara 
(%) 

Rehabilitasi 
(%) 

Jumlah (%) 

1 2014 45 100% 0 0% 45 100% 

2 2015 85 100% 0 0% 87 100% 

3 2016 87 98,86% 1 1,14% 88 100% 

4 2017 103 100% 0 0% 103 100% 

5 September 2018 165 99,40% 1 0,60% 166 100% 

Jumlah 485 99,59% 2 0,41% 487 100% 

Sumber: PN Semarang (2018) 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul dari skripsi ini adalah 

“PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PELAKSANAAN 

REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA: STUDI 

KASUS PUTUSAN No. 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg.” 

 

 
 

6 
Anang Iskandar, 2017, Hakim Wajib Memvonis Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika. 

http://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis-rehabilitasi-bagi-peny 

alah-guna-narkotika 
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B. Perumusan Masalah 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah 

penyalahgunaan narkotika dengan menetapkan kebijakan rehabilitasi bagi 

pelaku tindak pidana penyalah guna narkotik yang diatur dalam UU 

Narkotika. Tujuan rehabilitasi tersebut mencegah, melindungi dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah guna narkotika dan  

menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna 

dan pencandu. Permasalahannya, masih sedikitnya kasus-kasus tindak pidana 

penyalah guna narkotika yang diputuskan untuk mendapatkan rehabilitasi 

(Lihat Tabel 1) . Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian dirumusan 

dalam pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi 

pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika? 

2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku 

tindak pidana penyalah guna narkotika? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait pelaksanaan rehabilitasi 

bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi 

pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil dari penelitan ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

 

Secara teoretis memberikan bukti empiris mengenai pertimbangan hakim 

terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotika, sehingga Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana khususnya 

Narkotika semakin berkembang. 

2. Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis memberikan informasi dan referensi bagi aparat penegak 

hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya 

pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotikamenurut UU Narkotika. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 

memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku
7
. Selain itu, pendekatan 

 
 

7 
Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.20-21 
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kualitatif cenderung menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah
8
. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu menggambarkan, 

melaporkan secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah 

ditentukan
9
. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan 

gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

lapangan, namun juga setelah mempelajari ketentuan hukumnya dan 

diteliti di lapangan mengenai pertimbangan hakim terkait pelaksanaan 

rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, kemudian dilakukan analisis 

untuk mengetahui kendala-kendalanya. 

3. Objek Penelitian 

 

Menurut Suharsini Arikunto, “objek penelitian adalah variabel atau 

apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian”
10

. Objek dalam 

penelitian ini adalah segala informasi berhubungan dengan pertimbangan 

hakim terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, 

 

8 
Saifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.5 

9 
Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT  RajaGrafindo 

Persada, hlm.76 
10 

Suharsini Arikunto, 2013, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT 
Rineka Cipta, hlm.15 
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kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kendala-kendalanya. 

Informasi tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan 

wawancara. Narasumber wawancara berasal dari perwakilan: 

a. Terpidana kasus penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan putusan 

rehabilitasi medis dan sosial sebanyak 1 (satu) orang. 

b. Petugas Bidang Rehabilitas BNN Provinsi Jawa Tengah, Petugas 

Bidang Pelayanan Medis RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang 

sebanyak 1 (satu) orang. 

c. Dokter spesialis jiwa yang menangani rehabilitasi narkotika di RSJD Dr 

Amino Gondohutomo Semarang sebanyak 1 (satu) orang. 

d. Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara narkotika 

sebanyak 1 (satu) orang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang 

berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar 

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan 

foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
11

. 

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi merupakan data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 
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diperoleh peneliti dari subjek penelitian
12

. Jenis data dari sumber ini 

berupa dokumentasi, yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yaitu data bahan hukum yang berupa 

perudangan-undangan. Bahan-bahan yang ada pada bahan hukum 

primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
13

, seperti: 

a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

 

b) PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika 

c) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika 

d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi 

e) Peraturan Bersama Ketua Mahkaham Agung, Menteri Hukum dan 

HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian, Kepala BNN No. 01/PB/MA/III/2014, No. 3 Tahun 

2014, No. 11 Tahun 2014, No. 3 Tahun 2014, No. PER- 

005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014 

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

12 
Saifuddin Azwar,Op Cit,hlm.98 

13 
Petrus Soerjowinoto, 2015, Ilmu Hukum: Suatu Pengantar, Semarang: Fakultas Hukum, 

hlm.11 

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
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f) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang 

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 

Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial 

g) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang 

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

h) Putusan Hakim No. 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg 

 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data bahan hukum yang berupa buku- 

buku, jurnal, makalah, artikel, buletin, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan kajian penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu data bahan hukum yang berupa kamus, 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

b. Observasi 

 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

mengenai objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah 

peneliti mengamati dan mencatat segala hal berhubungan dengan 

pertimbangan hakim terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna 

narkotika, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui kendala- 

kendalanya. 
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c. Wawancara 

 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu
14

. Pada penelitian 

ini, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer 

tentang pertimbangan hakim terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi 

penyalah guna narkotika, kemudian dilakukan analisis untuk 

mengetahui kendala-kendalanya melalui wawancara dengan subjek 

penelitian, yang terdiri dari terpidana kasus penyalahgunaan narkotika 

yang mendapat putusan rehabilitas, Petugas Bidang Rahabilitas BNN 

Provinsi Jawa Tengah, Petugas Bidang Pelayanan Medis RSJD Dr 

Amino Gondohutomo Semarang, Dokter Spesialis Jiwa yang 

menangani rehabilitasi narkotika di RSJD Dr Amino Gondohutomo 

Semarang, dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani 

perkara narkotika. 

5. Teknik Penyajian Data 

 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian kata, yang disertai 

dengan tabel atau gambar untuk memperkuat uraian kata yang disajikan. 

Secara khusus, teknik penyajian data meliputi: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari 

berbagai kepustaan yang ada dan menelaah isi putusan hakim kasus 

yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

 

 

 
 

14 
Burhan Ashshofa, Op Cit, hlm.95 
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terkumpul lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Klasifikasi data, adalah menggolongkan data secara teratur, berurutan, 

logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

c. Sistematika data, adalah menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan menurut urutan masalah. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga 

perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Proses analisis kualitatif secara deskriptif kualitatif menurut Bungin
15

 

terdiri dari alur yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

(display) data, dan menafsirkan dara, menyimpulkan data dan verifikasi, 

meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data. 

Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah content analysis (analisis 

isi). 
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