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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

            Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka 

waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, 

diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan 

penyalahgunaan Narkoba lain akan semakin marak di masa mendatang. 

Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik 

pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik 

guna mengatasi permasalahan Narkoba ini sehingga tidak sampai merusak 

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

            Menyadari bahwa penyalahgunaan Narkoba ini sama halnya dengan 

penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan 

pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa 

dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan 

secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan 

sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan Narkoba serta bagaimana 

kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan 

oleh penyalahgunaan Narkoba ini. 

            Pelaku dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, 

Pengedar, Pengedar sekaligus Pecandu/penyalahguna dan 

pecandu/penyalahguna. Produsen ini adalah pihak berkaitan dengan proses 
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produksi Narkotika tersebut, sedangkan pengedar ini adalah pihak yang 

telibat dalam proses ditribusi narkotika. Pecandu adalah orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

            Penyalahguna adalah orang yang memakai Narkotika yang tidak ada 

alasan hak atau melawan hukum. Pecandu adalah orang yang 

menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan. 

Pecandu/penyalahguna selain sebagai pihak yang berperan sendiri dalam 

tidak pidana narkotika, namun ikut juga sebagai pihak yang ikut dalam 

distribusi yaitu sekaligus pengedar, hal ini terjadi karena dalam bisnis haram 

tersebut seorang pecandu/Penyalahguna akan membutuhkan uang untuk 

memperoleh barang haram tersebut, dan jika tidak mampu membeli maka dia 

akan ikut terjun dalam bisnis barang haram tersebut untuk mencari uang yang 

bisa digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut. 

           Pemidanaan terhadap Pecandu Narkotika merupakan salah satu 

permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, karena 

selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada 

seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dalam hal ini pecandu 

narkotika dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan 

narkotika. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, 

informasi dan komunikasi maka semakin banyak pemikiran yang berkembang 

tentang pemidanaaan khususnya terhadap pecandu narkotika, beberapa ahli 
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memberikan pendapat bahwa dengan berkembangnya zaman maka hukum 

pidana yang ada juga harus dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan 

perkembangan yang ada di masyarakat maka, pembaharuan terhadap hukum 

pidana dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat 

saat ini. Pecandu narkotika adalah mereka yang sedang mengalami sakit baik 

secara fisik, mental maupun psikis yang diakibatkan penggunaan narkotika 

yang berlebihan atau tidak sesuai dosis penggunaannya, hal ini yang 

menyebabkan seorang pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan 

yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi 

si pecandu. 

           Pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada pengedar narkotika 

karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna 

narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar 

bagaimanapun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya 

aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkotika 

di karenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan 

melaikan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan 

merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja 

secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, 

tetapi bagaimana jika seorang pecandu merangkap menjadi seorang pengedar 

narkotika.1     

                                                            
1  Moh. Taufik Makarao,Suhasril, dan Moh.Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.8 
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          Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan 

apabila setiap orang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum yang 

telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana yang berlaku. 

           Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk 

kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi 

transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operandi kejahatan 

ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat 

melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis 

peredaran narkotika walaupun hanya sebagai negara transit atau bahkan 

sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal.2 Contoh kasus peredaran 

narkotika belum lama ini terjadi di daerah Bantul, Kepolisisan resor Bantul 

menangkap dua pelaku yang diduga seorang pengedar dan pengguna narkoba 

jenis psikotropika, kedua pelaku kedapatan membawa 256 obat jenis 

Alprazolam, 38 caumlet, dan 15 butir Riclona. Kedua pelaku akan dijerat 

dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 

hukuman minimal 5 tahun.3 

            Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama 

dengan Puslitkes-UI Tahun 2015, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba 

berada dikisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi 

                                                            
2 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Batas 

berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 67 
3 http:// Harian Jogja.com/2015/12/Tiba-tiba semangat dan loyo, 2 pengguna sekaligus 

pengedar ditangkap.html 
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penduduk Indonesia (berusia 10 - 59 tahun). Dari tahun 2011 hingga tahun 

2016 sendiripun ada 9 kasus pecandu rangkap pengedar yang ditangani oleh 

BNN Yogyakarta, dari 9 kasus tersebut diantaranya terkait dengan jaringan 

besar narkotika atau gembong narkotika.4 Pecandu narkotika digolongkan 

sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi 

narkotika tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak 

merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah 

dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas 

perbuatannya sendiri. 

          Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada seorang pecandu 

narkotika juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus 

memperhatikan hak-hak asasi dari si pecandu seperti yang telah diatur dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur 

mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah hak seseorang atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu narkotika 

juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hak-haknya, 

Undang-Undang juga telah mengatur bahwa seorang pecandu narkotika juga 

berhak atas pelayanan kesehatan bagi dirinya karena pecandu narkotika dapat 

digolongkan sebagai orang yang sedang sakit, karena pengaruh dari narkotika 

tersebut berdampak  langsung bagi kesehatan fisik, mental dan psikis dari si 

                                                            
4 http://Buletin dan laporan hasil kerja BNN tahun 2015-2016.pdf 
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pecandu, maka perlu adanya jaminan atas hak-hak dari seorang pecandu 

narkotika. 

          Tindakan dan penanganan yang seharusnya diberikan kepada pecandu 

narkotika juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan  

dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika 

kedalam panti terapi dan rehabilitasi.  

             Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam 

membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi 

terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana 

penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana 

menjadi perilaku biasa. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang 

narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang 

yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya Rehabilitasi, 

secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain 

sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. 

Uraian dalam pasalnya menitik beratkan pada kekuasaan hakim dalam 

memutus perkara narkotika, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam 
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kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir 

dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang 

tercantum dalam undang-undang tersebut. 

            Hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkotika didasarkan 

atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai 

sekarang banyak pengguna narkotika yang tidak jera untuk melakukan tindak 

pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar, karena pengguna 

narkotika yang sudah menjadi pecandu hanya dikenakan pidana penjara saja, 

seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan. Satu contoh 

kasus yang dapat kita lihat yaitu kasus Roy Marten yang sudah diputus pidana 

penjara oleh Pengadilan Negeri, tetapi masih saja melakukan tindak pidana 

yang sama, hal ini jelas membuktikan ketidak efektifan pemidanaan bagi 

seseorang yang telah mejadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkotika yang 

sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan 

dan pengobatan rehabilitasi, selain tidak adanya jaminan akan menjadi lebih 

baik, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang 

lebih buruk terhadap para pengguna (pecandu) narkotika tersebut disebabkan 

di dalam penjara mereka dapat  bertukar pengalaman tentang kejahatan, tidak 

jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkotika 

bahkan ada pabrik pembuatan narkotika.5 

             Kasus di atas hanya segelintir kasus-kasus narkotika yang terliput 

oleh media karena orang itu adalah publik figur/artis, jika dibandingkan 

                                                            
5 https://m.tempo.co/read/news/2015/11/09/063717041/penjara-pecandu-dan-pengedar-

narkoba-akan-dipisah. 
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dengan terpidana mati fredy budiman. Siapa yang tak kenal Fredy budiman  

terpidana mati  kasus narkoba ini kerap sekali membuat geger media media 

tanah air dengan membuat lapas Cipinang seakan hanya tempat fredy 

budiman singgah. Fredy budiman atau yang kerap dikenal dengan Raja 

narkoba ini menjalankan bisnis haramnya didalam lapas Cipinang, jika kita 

melihat bagaimana mungkin seseorang yang divonis mati bisa begitu bebas 

melakukan komunikasi bisnis narkotika didalam lapas. Semua ketidak 

mungkinan yang bisa dilakukan seorang narapidana, ada satu pertanyaan 

yang sangat mendasar, mengapa narapidana para pidana narkoba tidak jera 

walaupun sudah mendapat vonis berat bahkan hukuman mati, apakah dengan 

hukuman penjara bisa membuat para narapidana narkoba jera atau bagaimana 

dengan rehabilitasi.  

            Pidana penjara bagi penyalahguna atau penyalahguna sekaligus 

pengedar narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna 

narkotika, dengan dipenjarannya pengguna narkotika tidak akan 

menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan masalah yang 

lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya 

memperketat kepemilikan barang haram tersebut serta harus ada perubahan 

paradigma di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkotika dan 

juga harus ada ketentuan yang jelas mengenai seseorang yang memiliki 

kecanduan sekaligus menjadi pengedar narkotika. berdasarkan hal-hal 

tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai 



9 
 

PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU SEKALIGUS  PENGEDAR  

NARKOTIKA  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pecandu sekaligus pengedar 

narkotika? 

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi 

pidana terhadap pecandu sekaligus pengedar narkotika ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan terhadap pecandu 

sekaligus pengedar narkotika. 

2. Untuk memahami dan mengkaji apa saja faktor-faktor penghambat 

didalam pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pecandu sekaligus 

pengedar narkotika 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tindak Pidana 

           Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli 

hukum pidana. Antara satu pengertian tindak pidana dengan pengertian tindak 

pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara tindak 

pidana dan pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengatakan bahwa 
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pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kesempatan 

yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak 

pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

barangsiapa melanggar larangan tersebut.6 

           Roeslan saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Marshall mengatakan bahwa 

tindak pidana adalah tindakan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk 

melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum 

yang berlaku. Konsep KUHP tindak pidana mengartikan sebagai perbuatan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana. Konsep KUHP juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai 

tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana 

selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. 

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 

                                                            
6Moeljatno dalam Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, edisi pertama, 

cetakan ke 5, Sinar Grafika offset, 2015, hlm 97-98 
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adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang 

melakukannya.7 

 

2. Tindak Pidana Perbarengan (concurcus) 

           Perbarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. Ada 

juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. Perbarengan adalah 

terjadinya dua atau lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang mana 

tindak pidana yang pertama belum dijatuhi pidana, antara tindak pidana yang awal 

dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.  

           Pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan 

oleh satu orang, hanya saja pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan 

pertama telah di putus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

          Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya 

perbarengan adalah:8 

a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana 

dirumuskan dalam perundang-undangan.  

b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 

(atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan).  

c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.  

d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus  

 

                                                            
7 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, 

Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98 
8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 

Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 

Kausalitas, 2011, hlm. 46   
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3. Pidana Dan Pemidanaan 

            Moeljatno 9 mengatakan bahwa istilah “hukuman”  berasal dari kata 

“straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari kata “wordt gestraf” 

merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-

istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “pidana” 

untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk 

menggantikan kata “wordt gestraf” menurut moeljatno, kalau straf diartikan 

“hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan “hukum hukuman”.10 

             Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional dapat 

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya 

sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari 

dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana 

merupakan merupakan istilah yang lebih khusus. 

           Sudarto11 memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh12 mengartikan pidana sebagai reaksiatas 

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

pada pelaku delik itu. Dalam kamus Black’s Law Dictionary dinyatakan 

punishment adalah : 

                                                            
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm.44 
10Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm.36 
11 Ibid, hlm 40 
12 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus 

Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98 
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“any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of 

the law and the judgement and sentence of a court, for some crimes or offence 

committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”. (setiap 

dendan atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah 

kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi 

kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya atau karena kelalaiannya 

terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum). 

            

4. Teori Tujuan Pemidanaan 

a. Teori Tujuan Pemidanaan  

           Beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk 

menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pemidanaan dan apa 

tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Berbagai macam pendapat 

mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat 

dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:13 

1) Teori absolut atau teori pembalasan  

2) Teori relatif atau teori tujuan 

3) Teori gabungan  

 

5. Perbarengan Tindak Pidana Pecandu Rangkap Pengedar Narkotika 

            Tindak pidana pecandu sekaligus pengedar termasuk dalam 

tindak pidana perbarengan karena terjadinya dua atau lebih tindak pidana 

                                                            
13 Lamintang, P.A.F,  Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 

hlm.158  
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dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang pertama belum 

dijatuhi pidana, antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana 

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Tindak pidana 

tersebut termasuk Concursus Realis, Perbarengan perbuatan terjadi 

apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga 

karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih 

aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa 

perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masingmasing 

perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri..14 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian/Tipe Penelitian 

        Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu ”suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi”.15 dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan asas-asas yang 

berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan doktrin-doktrin dan 

asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni 

tentang pemidanaan terhadap pecandu sekaligus pengedar narkotika 

dalam tindak pidana narkotika Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 

                                                            
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 

Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 

Kausalitas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 46   
15 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana,Jakarta, 2005, hal. 35 
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2.  Sumber Data 

           Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, 

untuk mendapatkan sumber data tersebut peneliti menggunakan studi 

kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan 

peraturan perundangan yang terdiri dari : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. 

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 

tentang menempatkan pemakai Narkotika kedalam panti 

terapi dan rehabilitasi. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 

Penyalahgunaan  dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial 

6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa 

Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik 

Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 

2014 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses 

analisis, yaitu : 

1) Buku-buku ilmiah yang terkait. 

2) Putusan Nomor : 372/Pid.Sus/2015/PN.SMN 

3) Putusan Nomor : 480/Pid.Sus/2015/PN SMN. 

4) Jurnal hukum terkait. 

5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus dan ensiklopedi. 

 

3.    Narasumber  

           Untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, maupun tersier penulis menambahkan data dengan cara 

wawancara terstruktur dengan narasumber :  

a. Joedi Prajitno, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.  

b. Ari Sahbana, SH, Penyidik BNN Yogyakarta. 
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4.    Teknik Pengumpulan Data 

           Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari 

2 macam : 

a. Studi pustaka yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Wawancara tertulis dengan Narasumber yang berkaitan erat 

dengan penelitian 

5. Teknik Analisis Data 

                  Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif 

yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, 

postulat serta doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara 

sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum yang mengkaji bagaimana 

peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang 

pemidanaan terhadap pecandu sekaligus pengedar dalam tindak pidana 

Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi   

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 

disusun sebagai berikut :  
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BAB I  :  Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal 

yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

sistematika penulisan.  

BAB II  :  Bab ini merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana 

narkotika yang berisi tentang beberapa uraian, pengertian dan 

pengaturan tindak pidana, pengertian dan pengaturan tindak 

pidana narkotika, definsi pecandu dan pengedar serta 

pengertian narkotika, dan tindak pidana Narkotika menurut 

perspektif  islam. 

BAB III  :  Bab ini merupakan perbarengan tindak pidana narkotika dalam 

sistem peradilan di Indonesia yang berisi beberapa uraian, 

tentang pengertian sanksi pidana dan jenis sanksi pidana, 

sanksi pidana narkotika. 

BAB IV  :  Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang penerapan 

sanksi pidana bagi pecandu sekaligus pengedar serta faktor-

faktor penghambat dalam pelaksanan penerapan sanksi 

pidananya. 

BAB V  :  Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di 

dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya 

serta saran dari penulis.  

 


