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ABSTRAK 

 

Permasalahan mengenai narkotika sudah menjadi masalah yang sangat 

memperihatinkan di Dunia, di Indonesia khususnya. pengguna narkotika di Indonesia 

pada tahun 2015 mencapai 5,9 juta jiwa dan setiap harinya ada 30-40 orang yang 

meninggal karena narkotika. Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga 

yang berwenang menangani permasalahan narkotika dan merehabilitasi pecandu 

narkotika. Diharapkan dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika 

dapat mengurangi permasalahan narkotika. 

Dalam permasalahan rehabilitasi ini perlu diketahui bagaimana pelaksanaan 

rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu narkotika. Selain itu perlu juga diketahui 

kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan cara 

penanggulangannya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data dan informasi langsung di lapangan.  

Dilakukan dengan melihat keadaan di lapangan dan wawancara. 

Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Bali dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tidak mengenal umur dan 

golongan. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah kurang adanya peran serta 

dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk melancarkan rehabilitasi adalah 

meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan swiping ke tempat rawan peredaran 

narkotika. 

Kata Kunci : Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Issues regarding narcotics has become a problem that is very concern in the 

world, in Indonesia in particular. drug users in Indonesia in 2015 reached 5.9 million, 

and every day there are 30-40 people who died because of drugs. Badan Narkotika 

Nasional is one of the institutions authorized to handle problems and rehabilitate drug 

addicts Narcotics. It is expected to do rehabilitation of drug addicts can reduce the 

problems of narcotics. 

 In the case of rehabilitation is necessary to know how the implementation of the 

rehabilitation conducted on drug addicts. In addition it should also note any obstacles 

encountered in the implementation of rehabilitation and ways to overcome them. 

 The method used in this research is the empirical method. This research was 

conducted to find data and information directly in the field. Done by looking at the 

situation in the field and interviews. 

 Implementation of rehabilitation of drug addicts by the Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Bali has increased from year to year, knows no age and class. 

Constraints in the implementation of rehabilitation is the lack of participation from the 

community, and the efforts made to expedite the rehabilitation is to improve the 

dissemination to the public and swiping to the prone narcotics. 

 

Keyword : Narcotics, Narcotic Addict, Rehabilitation



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

tersebut adalah dengan menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 

Belakangan ini masalah mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika 

merupakan masalah yang harus dihadapi oleh Indonesia bahkan Negara lain di dunia. 

Menurut Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah 

pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 5,9 juta jiwa dan setiap 

harinya ada 30-40 orang yang meninggal karena narkoba.1 

 Dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

penyalahgunaan narkotika artinya adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

hak atau melawan hukum. Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa 

ketagihan, kecanduan terhadap narkotika.2 Efek negatif yang demikian dapat merusak 

                                                           
1 Kompas.com, 

http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indones

ia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang, diakses pada 28 november 2016 

2 Ridha Ma’roef, 1986, Narkotika, Bahaya, dan Penanggulangannya, Karisma 

Indonesia, Jakarta, h. 252. 

http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang
http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang


mental dan fisik generasi muda, yang dimana merupakan penerus bangsa. Banyak 

kasus – kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang melibatkan generasi 

muda baik menyangkut pelaku peredaran dan perlaku penyalahgunaan. Hal ini 

berpotensi kuat menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan dan kesehatan bangsa 

saat ini dan kemudian hari. 

Para penyalahguna narkoba sering dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang 

harus dijatuhi pidana penjara. Situasi ini mengakibatka timbulnya masalah lain seperti 

beban lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat lapas menjadi over capacity, 

lapas justru menjadi tempat aman bagi penyalahguna narkotika dan munculnya tindak 

pidana lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika di dalam lapas, selain itu 

peredaran narkotika juga marak terjadi di lapas bahkan beberapa kali ditemukan 

produksi narkoba di dalam lapas. 

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada 

tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan 

pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat 

menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu 

narkoba memiliki sifat adiksi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka 

perlu dibantu untuk disembuhkan. 

Menyikapi permasalahan mengenai penyalahgunaan Narkotika, Indonesia 

sudah melakukan beberapa usaha diantaranya : 



1. Dibuatnya Undang – Undang Narkotika 

Pembukaan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan untuk 

menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelamatkan bangsa 

Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap 

narkotika, dan menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

penyalahgunaan dan pecandu narkotika.3 

2. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional 

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non kementrian 

Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif berupa tembakau dan alcohol. 

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada 

presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dasar hukum BNN adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Sebelumnya BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2007, yang kemudian diganti dengan Peraturan 

                                                           
3 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90. 



Presiden Nomor 23 tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 

tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah: 

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika. 

3. Berkoordinasi bersama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. 

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

6. Melakukan pemantauan, pengarahan dan meningkatkan kegiatan masyarakat 

dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

psikotropika. 



7. Melalui kerjasama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, 

guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. 

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penydikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Selain tugas yang dijelaskan diatas, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga 

bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran psikotropika, prekursor dan bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

Pecandu narkotika pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan 

tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua 

merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari 

keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan 

narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan 

pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. 

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status 

korban, yaitu: 

a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 



b. Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan 

korban untuk memicu terjadinya kejahatan. 

c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan 

sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 

d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan 

yang menyebabkan ia menjadi korban. 

e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang 

lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 

f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan 

yang dilakukannya sendiri.4 

Pecandu narkotika merupakan “Self Victimizing Victims”, karena pecandu 

narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika 

yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” 

Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama 

ini  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  sudut  pandang  yang  berbeda,  pertama  yang 

mengutamakan  upaya  penegakan  hukum  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada 

penyalahguna  narkoba  agar  mendapatkan  efek  jera,  sedangkan  di  sisi  lain 

menggunakan  upaya  rehabilitasi  untuk  mengurangi  pasar  gelap  yang  diasumsikan 

dapat berpengaruh pada turunnya permintaan (demand) terhadap narkoba. 

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi 

                                                           
4 Rena Yulian, 2010, Victimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 53 



tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat 

memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan atau 

perawatan. Masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa 

menjalani hukuman pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin 

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. 

Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal 

penyalahguna saja, Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk 

memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Dalam menangani pecandu narkoba, 

aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi 

demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim 

dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak 

hukum yang lain. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang 

merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa 

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 



membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Pasal 1 butir 17 Undang 

Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah suatu 

proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas 

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

masyarakat”. 

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) 

mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal 

ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: “Deputi 

Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dibidang 

rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”. 

Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika dan 

kelancaran pelaksanaan rehabilitasi narkotika, dibutuhkan kerja sama antara institusi 

pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi 

muda. Sangat diharapkannya dengan adanya Rehabilitasi bagi pecandu narkotika ini, 

bisa berjalan dengan baik dan efektif untuk para pecandu agar dapat meninggalkan 

narkotika untuk seterusnya serta dapat diterima kembali dalam masyarakat jauh lebih 

baik lagi.  

Dari pemaparan tersebut diatas, sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam 

masalah pelaksanaan rehabilitasi narkotika, khususnya di wilayah kota Denpasar 

dengan mengambil judul “PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP 



PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

PROVINSI BALI DI DENPASAR” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar? 

2. Apakah kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika dan bagaimana cara penanggulangannya? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Agar tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan, pembahasan akan 

dititik beratkan pada masalah – masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. Adapun yang akan dibahas dalam ruang lingkup ini adalah mengenai 

pelaksanaan rehabilitasi serta kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap 

pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar. 

1.4. Orisinalitas Penelitian 

 Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan 

di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dari 

penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian terdahulu 

sebagai pembanding. Hal ini untuk menunjukkan bahwa karya ilmiah atau penulisan 



hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang sepengetahuan penulis dan 

setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan, tidak ditemukan penelitian yang 

sama. 

 Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan 2 karya ilmiah 

terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi. Karya 

ilmiah tersebut akan saya paparkan dalam kolom dibawah ini. 

No Judul Kripsi Penulis Rumusan Masalah 

1. Tindak Piadana 

penyalahgunaan Narkotika 

dan Upaya Rehabilitasinya 

(studi di lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika 

kelas II A Yogyakarta) 

 

Jodia Putra, 

tahun 2013, 

Fakultas 

Syari’Ah dan 

Hukum 

Universitas 

Islam Negri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

1. Bagaimana Bentuk 

Tindak Pidana 

penyalahgunaan 

Narkotika dan sanksi 

pidananya? 

2. Bagaimana upaya 

Rehabilitasi terhadap 

tindak pidana 

penyalahgunaan 

Narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan 

Narkotika kelas II A 

Yogyakarta? 



2. Rehabilitasi terhadap pelaku 

Tindak Pidana Narkotika 

Pradewa 

Panggih Rizky 

N, tahun 2014, 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

1. Bagaimana dasar 

peraturan tentang 

Rehabilitasi medis, 

Rehabilitasi sosial dan 

Rehabilitasi hukum? 

2. Bagaimana pelaksanaan 

Rehabilitasi di Lembaga 

Pemasyarakatan? 

 

Dapat dilihat dari skripsi – skripsi terdahulu di atas, walaupun terlihat hampir 

sama, namun adanya perbedaan dalam judul, permasalahan, pembuatan, tentunya 

tempat penelitian dan pencarian data. Perbedaan yang paling dominan dengan 

penelitian terdahulu, yaitu berfokus pada tempat pelaksanaan rehabilitasi. pelaksanaan 

rehabilitasi yang saya teliti yaitu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, bukan 

Lembaga Pemasyarakatan seperti dua penelitian skripsi terdahulu. Serta perbedaan lain 

pada penelitian ini saya mengangkat tentang kendala yang dialami saat melakukan 

rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional. 

 

 

 

 



1.5. Tujuan Penelitian 

 1.5.1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui sejauhmana Badan Narkotika Nasional menjalankan 

tugasnya dan menerapkan aturan–aturan yang ada pada Undang–Undang 

tentang Narkotika dalam rangka menanggulangi dan pelaksanaan 

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. 

1.5.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di 

Denpasar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala - kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 1.6.1. Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana sehubungan 

pelaksanaan rehabilitasi dan kendala - kendala yang dihadapi dalam 



pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika oleh Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Bali di Denpasar 

 1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi para penegak hukum agar hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan kepada lembaga – lembaga hukum terkait dengan 

penyalahgunaan narkotika serta pelaksanaan rehabilitasi dan 

pemberian sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan 

narkotika agar mendapat efek jera serta kesesuaian sanksi terhadap 

tindakan yang dilakukan sesuai undang – undang Narkotika, dan 

yurisprudensi yang berlaku. 

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai acuan di dalam 

pelaksanaan kehidupan yang berbudi dan berakhlak sebagai Bangsa 

Indonesia. 

1.7. Landasan Teoritis 

 1.7.1. Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang 

senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia 

ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, 

yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan 



(integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori 

pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam 

penjatuhan pidana5. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment 

dan social defence, karena para pecandu narkotika merupakan orang yang sakit dan 

perlu mendapatkan perawatan khusus. 

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan 

terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus 

menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari 

dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi 

orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan6. 

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar 

menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat 

akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah 

masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana 

suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat 

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. 

                                                           
5 Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. 

Rafika Aditama, Bandung, h. 22 

6 Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 

h. 105 



Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:  

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan  

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat 

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana  

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar  

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya 

tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si 

pelanggar.7 

 

 Teori Relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat 

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan 

pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada 

masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan 

maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat 

sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari 

itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan8. 

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan 

mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku 

penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan 

                                                           
7 Dwidja Priyanto, Op. Cit, h. 26 

8 Leden Marpaung, Op. Cit, h. 106 



pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu 

diperlukan pidana9. 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 

hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran 

pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana 

dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan 

melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian 

theory)10. 

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :  

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention). 

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 

pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana. 

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan. 

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur                 

pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
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Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta, h. 96-97 

10 Dwidja Priyanto, Op. Cit, h. 26 



membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat.11 

 

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar 

dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut 

dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman 

adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat12. 

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu : 

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 

boleh melampaui batas dari apa yang pelu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan 

yang dilakukan terpidana.13 

 

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan 

kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki 

keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu 

memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam 
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masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun 

demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari 

nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik 

pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat 

treatment14. 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab 

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dariketergantungan. 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 kejahatan adalah orang yang 

sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan 

(rehabilitation). 

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku 

kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini 

adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) 

kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan 
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adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan 

perbaikan (rehabilitation).15 

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas 

dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit 

bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak 

pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk 

pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan, 

menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam 

kriminologi.16 

Teori perlindungan sosial (social defence) merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama 

dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan 

pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan 

penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh 

pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan 

                                                           
15 C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy, Pendekatan 

Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka 

Bangsa Press, Medan, h. 79 

16 Ibid, h. 81 



yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai 

dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. 

1.7.2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu 

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha 

sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha 

tersebut: 

1.      Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. 

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif 

adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik 

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan 

akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan17. 

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah 

: 

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti 

sempit. 

2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 
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a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu 

berbuat jahat. 

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan 

dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab 

timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, 

kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain). 

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan 

berusaha menciptakan 

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

b. Sistem peradilan yang objektif 

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur 

5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi 

kejahatan pada umumnya18. 

 

2.      Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini lebih dititikberatkan terhadap 

orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum 

(pidana) yang setimpal atas perbuatannya. 

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa 

yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan 
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penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, 

eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. 

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik 

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik 

rehabilitasi, yaitu : 

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, 

sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman 

kurungan. 

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, 

selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan 

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan 

diri dengan masyarakat.19 

 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu 

usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) 

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan 

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan 

hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau 

melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. 

 

1.7.3. Teori Efektifitas Hukum 
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Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam 

pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam 

jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas 

secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep 

efektivitas organisasi. 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai 

terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu 

perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu 

dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang 

dikehendaki. 

Dari definisi di atas, dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan 

yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian 

tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat 

diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau 

kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah 

tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan 

dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi 

instansi tersebut. 

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 

efektivitas dari hukum, maka kita pertama – tama harus dapat mengukur sejauh mana 

aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun 



mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas 

suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang 

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 

tersebut.20 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.21 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.  

1.8. Metode Penelitian  

1.8.1. Jenis Penelitian 

 Untuk dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah, maka dalam penulisan 

diperlukan metode penelitian secara ilmiah. Maka untuk memecahkan permasalahan 

yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode pendekatan Yuridis 
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Jakarta, h.375 

21 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8. 



Empiris. Adapun pendekatan masalah secara Yuridis adalah penelitian terhadap data 

sekunder. Data sekunder yang dipakai adalah buku – buku literatur yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, dan dokumen – dokumen resmi 

pemerintah serta peraturan perundang – undangan tentang Narkotika. Serta hukum 

dikonsepkan sebagai suatu gejala Empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan penelitian hukum Empiris adalah data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran 

kuisioner.22 Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori 

dan realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan adanya situasi 

ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan sistem akademik. Penelitian hukum 

empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada penelitian data primer yaitu melalui 

wawancara.23 

1.8.2. Sifat Penelitian 

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam laporan ini digunakan 

sifat penelitian deskriptif dimana dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat 

sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan menentukan 

                                                           
22 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Cetakan 1, h. 35. 

23 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h. 13. 



ada tidaknya hubungan gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam suatu 

masyarakat. 

1.8.3. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka data pokok yang harus digunakan 

ialah data primer yang dimana data tersebut didapatkan dari hasil wawancara. Untuk 

menunjang dan memperkuat data primer tersebut, maka penulis menggunakan data 

sekunder berupa literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer tersebut. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber utama Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil 

wawancara kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui laporan – laporan, perundang – undangan yang 

dapat mendukung bahan hukum primer. Adapun metode yang digunakan dalam 

data sekunder yaitu mengumpulkan data – data sekunder dengan cara studi 

kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap bahan pustaka, perundang – 

undangan dan lembaga – lembaga yang terkait dengan permasalahannya. 

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 



1. Teknik Wawancara 

Untuk mendapatkan data lapangan digunakan teknik wawancara / interview, 

teknik wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih 

berhadap – hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dapat 

mendengarkan dengan telinganya sendiri.24 Dalam hal ini dilakukan 

wawancara dengan pihak – pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Data ini diperoleh dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian, 

dimana didalam hal ini objek penelitian adalah Badan Narkotika Nasional 

kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar. 

2. Teknik Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum dan studi kepustakaan 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

1.8.5. Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara 

Kualitatif. Dalam model analisis ini, keseluruhan data yang terkumpul baik dari data 

primer maupun data skunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data 

secara sistematis. Kemudian digolongkan dalam pola dan thema, dikategorikan dan 

diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan 

                                                           
24 Sutrisno Hadi, 1984, Methodologi Research, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 

h.192. 



interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian 

dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas 

data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di 

lapangan dan lanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara 

kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.25 

 

                                                           
25 Ronny Hanitijoo Soemitro, 1983, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, h.82. 


