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BAB III 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Pertimbangan Hakin terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika 

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotika dalam penelitian ini mengacu pada Putusan Nomor 

592/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Pelaku tindak pidana tersebut adalah Yoyok Beny 

Koeswoyo bin Kazim Zaenal yang merupakan laki-laki berusia 38 tahun, 

beragama Islam dan bekerja di perusahaan swasta, serta tinggal di Semarang. 

Pelaku membeli 1 paket shabu seberat 1 (satu) gram melalui perantara.  

Pelaku tertangkap tangan dengan membawa barang bukti 1 (satu) paket 

metamfetamin seberat 0,810 gram dan urine positif metafetamin. Pelaku 

merupakan penyalah guna narkotika dan tidak terdapat bukti sebagai 

pengedar atau penjual narkotika. Pelaku juga pernah mengikuti rehabilitasi di 

Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang. 

1. Tuntutan 

 

a. Menyatakan terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo bin Kazim Zainal 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “percobaan 

atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Yoyok Beny Koeswoyo bin Kazim 

Zainal tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi 

selama terdakwa berada dalam tahanan; 
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c. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 

 

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan 

penjara; 

d. Menyatakan barang bukti berupa: 

 

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda Nopol 

H-3769-WH dikembalikan kepada terdakwa; 

2) 1 (satu) buah HP merk Advance berikut kartu SIM No. 

 

08572691491; 

 

3) 1 (satu) tube berisi urine; 

 

Dirampas untuk dimusnahkan 

 

e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 

2. Putusan Hakim 

 

a. Terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo bin Kazim Zaenal secara sah dan 

menyakinkan tidak terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan 

primair maupun subsidair; 

b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dakwaan primair dan subsidair 

tersebut; 

c. Menyatakan terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo bin Kazim Zaenal 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I 

bukan tanaman untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 

ayat 91) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
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d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun; 

e. Menetapkan, memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis 

selama 6 (enam) bulan di RSJ Amino Gondohutomo dan rehabilitasi 

sosial selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyalah 

Guna Narkotika Mandiri Semarang; 

f. Menetapkan masa penangkapan, penahanan, rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan; 

g. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 

 

h. Menyatakan barang bukti berupa: 

 

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda Nopol 

 

H. 3769 WH dikembalikan kepada terdakwa; 

 

2) 1 (satu) buah HP merk Advance berikut kartu SIM No. 

 

0085726914911; 

 

3) 1 (satu) tube berisi urine. 

 

i. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 

ribu rupiah). 

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana 

narkotika pada Putusan Hakim No. 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg 

memutuskan terdakwa untuk  direhabilitasi  medis  dan  sosial. 

Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJ Amino Gondohutomo 
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dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi 

Sosial Penyalah Guna Narkotika Mandiri Semarang 

3. Analisis Kasus 

 

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotika dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg mengacu pada 

UU Narkotika 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. Berdasarkan peraturan tersebut, maka 

seorang hakim dapat menempatkan seseorang dalam tempat rehabilitasi 

apapun status hukumnya sepanjang terbukti seseorang yang masuk dalam 

proses peradilan pidana itu membutuhkan rehabilitasi
31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dan Anggara, Op Cit, hlm.50 
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Tabel 3 

Perbandingan Posisi Kasus dan Pertimbangan Hakim 

 
Posisi Kasus Pertimbangan Hakim 

1. Pasal 114 ayat (1) jo. 

Pasal 132 ayat (1) UU 

Narkotika 

2. Pasal 112 ayat (1) jo. 

Pasal 132 ayat (1) UU 

Narkotika 

Fakta yuridis: 
1. Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak 

terbukti melakukan tindakan dalam  dakwaan 

primair maupun subsidair 

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair 

maupun subsidair 

3. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a 

UU Narkotika “tanpa hak dan melawan hukum 

menyalahgunakan narkotika golongan I bukan 

tanaman untuk diri sendiri”, yang ditunjukkan 

dengan 

a. Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti 

1 (satu) 0,810 gram metafetamin 

b. Hasil tes urine positif metafetamin 

c. Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika 

dan tidak terdapat bukti sebagai pengedar atau 

penjual narkotika 

d. Terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi di 

Pondok Pesantren At-Tauhid Semarang 

4. Menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 
5. Menetapkan, memerintahkan terdakwa menjalani 

rehabilitas medis 6 (enam) bulan di RSJ Amino 

Gondohutomo Semarang dan rehabilitasi sosial 6 

(enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalah 

Guna NAPZA Mandiri Semarang 

6. Menetapkan masa penangkapan, penahanan, 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah 

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan 

 

Fakta non-yuridis 

1. Sikap sopan 

2. Usia muda 
3. Bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga 

 
 

Pada penelitian ini hakim menetapkan terdakwa Pasal 127 ayat (1) 

huruf a UU Narkotika, yaitu “tanpa hak dan melawan hukum 

menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”. 

Secara yuridis dasar penetapan hal tersebut adalah
32

: 

 
 

32 
Hasil wawancara dengan Bp. Joko Saptono, selaku Hakim PN Semarang, tanggal 1 Agustus 

2018 
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a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN 

dalam kondisi tertangkap tangan 

Penyidik Polri (Aloysius Budiono SH, Brigpol Abdullah Al Ghoni dan 

Briptu Joko Prayitno) saat patroli menangkap terdakwa dan saksi Eko 

Maryanto Als. Mendhel bin (Alm) Mukiman serta barang bukti berupa: 

1) 1 (satu) buah HP merk Advance berikut kartu SIM No. 

 

0085726914911. Dari HP barang bukti terbaca komunikasi 

pemesanan shabu oleh terdakwa 

2) 1 (satu) bungkus plastik berisi 0,810 gram metafetamina dalam 

bungkus permen kopiko 

3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda Nopol 

 

H. 3769 WH 

 

b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 

bungkus plastik berisi 0,810 gram metafetamina (sesuai BAP Narkotika 

Forensik No. 662/NNF/2016 tanggal 3 Mei 2016) 

c. Surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan 

permintaan penyidik. Hasil tes urine terdakwa terbukti positif 

mengandung metafetamina (BAP Narkotika Forensik No. 

662/NNF/2016 tanggal 3 Mei 2016). 

d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran 

gelap narkotika, yang ditunjukkan bahwa hakim tidak melihat fakta 

hukum jika terdakwa merupakan penjual narkotika. Hal tersebut 
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diperkuat dari keterangan beberapa saksi bahwa terdakwa merupakan 

penyalah guna narkotika. Keterangan para saksi tersebut adalah: 

Keterangan saksi Wahyu Saputra selaku teman kerja terdakwa 

sebagai debt collector
33

: 

 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan shabu 

dalam 1 (satu) tahun terakhir dari cerita teman 

 Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi ingin sembuh 

dari menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi 

mengantar Terdakwa ke Pondok Pesantren At-Tauhid di 

Gayamsari Kota Semarang 

 

Keterangan saksi Eko Yuni Prasetyo selaku pembimbing di 

Pondok Pesantren At-Tauhid, Gayamsari Kota Semarang
34

: 

 Terdakwa baru mengikuti 3 (tiga) sesi dengan saksi dengan 

waktu seminggu sekali sesi, dimana sesi pertama selama 1 

(satu) jam, sesi kedua dan ketiga masing-masing selama 3 

(tiga) jam dengan materi bimbingan rohani 

 Bahwa seterusnya terdakwa tidak datang lagi ke 

pembimbingan tersebut 

 

Selain pertimbangan di atas, tindakan terdakwa dalam Putusan 

Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg menurut hakim sesuai Pasal 127 ayat 

(1) huruf a UU Narkotika karena tindakannya mengandung unsur- 

unsur: 

1. Setiap Orang 

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri 

 

Ad. 1. Setiap Orang; 

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada 

pertimbangan di dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut 

diambil alih sebagai pertimbangan di pasal ini; 

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya 

sendiri 

Bahwa dari fakta terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang 

terlacak pada urinenya maka dengan demikian setiap orang 
 
 

33 
Wahyu Saputra selaku saksi kasus terdakwa Yoyok Beny Koeswoyo  bin  Kazim  Zaenal 

dalam Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg 
34 

Eko Yuni Prasetyo selaku pembimbing di Pondok Pesantren At-Tauhid  dalam  Putusan 

Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg 
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sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana menunjuk pada diri 

terdakwa, unsur setiap orang terpenuhi. 

 

Dengan kata lain, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan 

terdakwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah (1) terdakwa 

adalah korban (pecandu narkotika) sehingga perlu direhabilitasi untuk 

kesembuhannya; (2) pernah menjalani rehabilitasi untuk kecanduannya 

terhadap narkotika, yaitu di Pondok Pesantren At-Tauhid, Gayamsari Kota 

Semarang; dan (3) terdapat saksi dan saksi ahli yang menyatakan terdakwa 

adalah korban penyalahgunaan narkotika. Saksi ahli pada terdakwa adalah 

pembimbing Pondok Pesantren At-Tauhid
35

. 

Hakim memutuskan diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a juga 

karena terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sosial ketergantungan 

narkotika. Peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk “memanusiakan 

manusia” maka penting bagi terdakwa untuk diberikan kesempatan kedua 

dalam menemukan jalan yang benar dan lurus dengan memberikan 

kesempatan untuk kembali menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 

1 (satu) tahun yang tempatnya ditentukan dalam diktum putusan. 

Tindakan hakim di atas sesuai dengan UU Narkotika bahwa hakim 

selaku penegak hukum diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan 

kepada pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika dengan rehabilitasi. 

Pasal 103 UU Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim 

dalam memberikan putusan rehabilitasi. 

 

 
 

35     
Hasil wawancara dengan Bp. Joko Saptono, Op Cit 
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Ayat (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 

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 

Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani 

hukuman 

 

Prosedur penerimaan penyalahguna narkotika yang telah 

mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program 

rehabilitasi ditentukan sebagai berikut
36

: 

1) Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh 

pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang 

ditunjuk. Pada Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg, terdakwa 

diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan 

di RSJ Amino Gondohutomo dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) 

bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyalah Guna Narkotika Mandiri 

Semarang. 

2) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang 

ditunjuk; 

36 
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan. 



40  

 

 

3) Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari 

pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan 

dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan 

salinan/ petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan 

kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai 

rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani 

oleh pasien dan keluarga/wali; 

4) Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, 

penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan 

putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan 

melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesangguan 

dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi 

yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan 

keluarga/wali. 

5) Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang 

bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis 

terpidana narkotika yang menerima pasien. 

6) Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang 

disusun. 

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) 

tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan 
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program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib 

menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan. Pada tahap ini dilakukan proses menghentikan penyalahgunaan 

narkotika di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat 

(sakau). Pada tahap ini, penyalah guna narkotika mendapat pantauan 

langsung dari rumah sakit oleh dokter
37

. 

Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat 

menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, 

tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen 

lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah 

satu atau lebih kondisi seperti pola penggunaan ketergantungan, belum 

menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, 

mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki 

riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan untuk 

rawat jalan diberikan dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut 

memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang 

digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan 

adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa 

pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani 

program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau 

tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik
38

. 

 

 
 

37 
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2012, Op Cit 

38 
Ibid 
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Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus 

melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis 

terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu 

tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh 

pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi 

medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau 

sewaktu-waktu.
39

 

Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu 

tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program 

pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika 

diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik 

pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat 

yang memberikan layanan pasca rawat. 

Sarana rehabilitasi terpidana wajib melaporkan informasi tentang 

pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi 

medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional 

yang berlaku. Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkotika 

yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, tidak patuh pada 

terapi, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau 

melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi 

 

 

 
 

39 
Ibid 
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medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang 

menyerahkan
40

. 

Pelaksanaan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dijelaskan 

ke pada Pasal 3-7 Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014. Pelaksanaan 

tersebut adalah: 

1) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa 

hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam 

penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, 

perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan 

rekomendasi pecandu dan korban narkotika yang tanpa hak dan 

melawan hukum didasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. 

2) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut 

menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, 

ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung oleh 

sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Apabila pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

memilih ditempatkan di rumah sakit swasta tertentu yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan rehabilitasi, biaya menjadi 

tanggungan sendiri atau keluarga. 

 
40 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2012, Op Cit 
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4) Keamanan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit 

dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang 

memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat 

berkoordinasi dengan pihak Polri. 

5) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditetapkan 

tersangka penyalahgunaan narkotika jika ditangkap atau tertangkap 

tangan tanpa barang bukti narkotika dan terbukti positif menggunakan 

narkotika sesuai dengan hasil urine, darah, dan/atau rambut, 

ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah 

setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan 

Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan telah dilengkapi dengan 

rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. 

6) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditetapkan 

tersangka penyalahgunaan narkotika jika ditangkap atau tertangkap 

tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti 

positif memakai narkotika sesuai dengan hasil urine, darah, rambut 

dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka 

waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola 

oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 

Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polri 

dan/atau penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil 

asesmen Tim Asesmen Terpadu. 
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7) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tetap ditahan 

jika ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti melebihi 

dari jumlah tertentu (sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku) dan positif memakai narkotika berdasarkan hasil tes urine, 

darah, rambut dan/atau DNA, setelah dibuatkan Berita Acara 

Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh 

penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim 

Asesmen Terpadu. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika tersebut ditahan di Lapas, Rutan, atau cabang Rutan di bawah 

naungan Kementerian Hukum dan HAM, diberikan pengobatan dan 

perawatan dalam rangka rehabilitasi. 

8) Hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu disimpulkan paling lama 6 

(enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik. 

9) Bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang 

merupakan warga Negara asing maka proses hukum sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai 

tersangka yang merangkap pengedar narkotika ditahan di Lapas, 

Rutan atau Cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh 

rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau Cabang 

Rutan. 

11) Selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, 

penyidik dan/atau jasa penuntut umum melakukan koordinasi dengan 
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pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan 

penjemputan tersangkat atau terdakwa perkara tindakan pidana 

narkotika. 

12) Jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai 

tersangka yang merangkap pengedar narkotika dapat ditempatkan di 

lembaga rehabilitasi di dalam Lapas, Rutan atau Cabang Rutan, maka 

penyidik dan/atau jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan pihak 

Lapas, Rutan atau Cabang Rutan setempat. 

13) Penyidik dalam menempatkan pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi harus 

melaporkan kepada pengadilan negeri setempat untuk mendaparkan 

penetapan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen Tim 

Asesmen Terpadu. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka disimpulkan bahwa 

pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotika, khususnya untuk Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg 

sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No. 04 Tahun 2010 sehingga tindak pidana yang dilakukan 

adalah “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika 

golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” (Pasal 127 ayat (1) huruf a 

UU Narkotika, sehingga terdakwa ditetapkan pidana penjara 2 (dua) tahun 

serta rehabilitasi medis 6 (enam) bulan di RSJ Amino Gondohutomo 

Semarang dan rehabilitasi sosial 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi 
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Sosial Penyalah guna NAPZA Mandiri Semarang. Dasar hakim dalam 

menetapkan hal tersebut meliputi faktor yuridis (keterangan saksi-saksi, 

keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang 

terungkap) dan faktor non-yuridis (sikap, usia dan tanggung jawab). 

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna 

narkotika pada Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN.Smg dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna 

Narkotika 
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B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Penyalah Guna Narkotika 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak 

pidana penyalah guna narkotika, antara lain: 

1. Masyarakat 

 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi, manfaat dan 

tujuan rehabilitasi
41

. Selain itu, sikap masyarakat yang cenderung tidak 

peduli terhadap proses penegakan hukum, serta kurang berani untuk 

melaporkan diri atau melaporkan orang lain apabila terjadi tindak 

pidana, memungkinkan penyalahguna narkotika tidak mendapatkan 

rehabilitasi. 

b. Faktor kebudayaan dimana masyarakat yang mengkonsumsi narkotika 

seperti minuman beralkohol, merokok, pecandu kopi, lem aibon, tiner, 

obat obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta 

obat psikoaktif dianggap biasa, hal ini merupakan awal dari keberanian 

mereka untuk mengenal dan mencoba narkotika
42

. 

c. Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Masih terdapat 

masyarakat yang kurang menyakini bahwa apa yang telah diputus oleh 

hakim itu benar-benar adil
43

. 

 

 

 

 
 

41 
Arin Rosalia, Erdiano, & Widia Edorita, 2016, Penerapan Rehabilitasi terhadap Pengguna 

Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika di Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 (1): 1-15 
42 

Ibid 
43 

Hasil wawancara dengan Bp. Joko Saptono, Op Cit 
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2. Aparat Penegak Hukum 

 

a. Untuk menetapkan rehabilitasi, hakim memerlukan assessment dan/ 

atau keterangan pihak dokter, polisi, kejaksaan, saksi ahli bahwa pelaku 

tindak pidana narkotika memerlukan rehabilitasi. Tanpa hal tersebut, 

hakim akan sulit menetapkan rehabilitasi
44

; 

b. Masih terdapatnya aparat penegak hukum yang kurang memahami 

bagaimana menghadapi korban penyalah guna narkotika, lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
45

. 

c. Pada tingkat penyidik di kepolisian seringkali mengalami kendala untuk 

mengumpulkan saksi-saksi (menghadirkan saksi) untuk dimintai 

keterangan karena pada umumnya masyarakat takut berurusan dengan 

hukum. Segi lain, apabila tidak ada saksi maka pihak kepolisian sulit 

untuk menerapkan pasal mengenai pemakai atau pengedar. Kendala 

lainnya pada tingkat penyidik kepolisian adalah kurangnya alat bukti 

yang menyatakan tersangka penyalah guna narkotika adalah seorang 

pecandu
46

. 

d. Pada tingkat kejaksaan terdapat kendala yang dihadapi oleh Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) dalam menerapkan rehabilitasi, seperti
47

: 

1) Tidak bisa dibuktikan sebagai pecandu atau penyalah guna jika tidak 

ada surat autentik dari instansi yang berwenang atau dokter rumah 

sakit, dan pada akhirnya memang dituntut penjara. 

 

44 
Hasil wawancara dengan Bp. Joko Saptono, Op Cit 

45    
Ibid 

46    
Ibid 

47 
Arin Rosalia, dkk., Op Cit, hlm.9 
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2) Banyaknya pengedar yang mengaku bahwa dirinya pecandu tetapi 

tidak bisa dibuktikan dengan surat. 

3) Jaksa melakukan tuntutan rehabilitasi dan pada akhirnya putusan 

hakim berbeda dengan tuntutan jaksa pda mulanya, hal ini berarti 

tuntutan JPU tidak sama dengan putusan hakim berdasarkan 

pertimbangannya. 

4) Tidak satupun surat atau alat bukti yang ditemukan oleh jaksa maka 

jaksa menuntut secara pidana. 

e. Pada BNN Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kendala sebagai 

berikut
48

: 

1) Saat tertangkap tangan kondisi si pelaku dalam keadaan pengaruh 

obat atau narkotika sehingga menghambat waktu penyidik; 

Pengaruh obat-obatan atau narkotika sangat berbahaya bagi tumbuh. 

Dampak yang ditimbulkan beraneka ragam mulai dari depresi dan 

berhalusinasi. Selain itu, dalam pengaruh obat-obatan atau narkotika 

maka pelaku menjadi susah untuk dimintai keterangan atau 

menceritakan kejadian yang dilakukan
49

. 

2) Susah untuk mengatakan kebenaran saat dilakukan pemeriksaan 

(plin-plan); 

Narkotika mempengaruhi kerja syaraf pusat sehingga pelaku 

penyalahgunaan narkotika akan berbicara dengan kalimat yang sulit 

dipahami, bahkan seringkali isi pembicaraannya tidak konsisten. Hal 

48 
Andri Winjaya Laksana, Op Cit, hlm. 253 

49 
Hasil wawancara dengan Ibu Evi Z.U., selaku Kepala Bagian  Rehabilitasi BNN Provinsi  

Jawa Tengah, tanggal 1 Agustus 2018 
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ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber BNN Provinsi Jawa 

Tengah sebagai berikut: 

“Saat pemeriksaan, kita bertanya tentang sesuatu, maka si X 

waktu itu akan mengatakan A, namun saat diperiksa ulang di 

hari yang berbeda si X mengatakan B, ya... begitu terus jika 

si pelaku masih dalam pengaruh obat-obatan.”
50

 

 

3) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi pecandu 

narkotika. 

Jumlah penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan 

membutuhkan rehabilitasi, namun hingga saat ini sarana rehabilitasi 

masih terbatas, tenaga medis yang menangani juga sedikit, sehingga 

proporsi personil dengan jumlah penyalahguna tidak sebanding
51

. 

f. Keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu 

atau penyalah guna narkotika. Terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku 

tindak pidana penyalah guna narkotika maka dibutuhkan personil yang 

mampu meyakinkan dan menyadarkan penyalah guna narkotika dan 

keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi, karena jika penyalah guna 

narkotika tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya 

penyalahgunaan narkotika dan manfaat melakukan rehabilitasi maka 

kecenderungan untuk menggunakan kembali besar
52

. 

g. Terbatasnya sarana dan prasarana tempat rehabilitasi di Kota Semarang, 

seperti tenaga medis, fasilitas pengobatan dan ruangan yang sempit. Selain 

itu, juga tidak adanya ruang tunggu bagi pengunjung dan kurangnya 

50 
Hasil wawancara dengan Ibu Evi Z.U., Op Cit 

51 
Ibid 

52 
Andri Winjaya Laksana, Op Cit, hlm.253 
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keramahan antara pegawai dan pengunjung
53

. Sebulan di RSJD Dr Amino 

Gondohutomo Semarang jumlah pasien yang direhabilitasi tergolong 

tinggi dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada, dimana 

terdapat 20 orang pasien rehabilitasi yang diputus pengadilan. Selain itu, 

belum ada SOP terkait penanganan pasien rehabilitasi yang berasal dari 

putusan pengadilan. Banyaknya jumlah pasien ini juga disebabkan biaya 

gratis selama 3 (tiga) bulan rehabilitasi
54

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

53 
Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur Aisyah, selaku perawat RSJ, tanggal 5 Agustus 2018 

54 
Ibid 


