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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Sekaligus Pengedar 

Narkotika 

           Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang selalu menjadi 

sorotan baik di Indonesia maupun luar Indonesia baik dalam hal sanksi yang 

terkadang dianggap tidak pas ataupun juga karena kebanyakan tindak pidana  

narkotika ini selalu berkerja sama dengan negara asing perihal soal impor 

mengimpor narkotika. Indonesia sendiri merupakan negara yang aktif dalam 

peredaran narkotika. Masalah tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-

Undang nomor 35 tahun 2009 yang sudah diperbarui. Undang-undang nomor 

35 tahun 2009  ini mengatur tentang beberapa tindak pidana Narkotika beserta 

dengan sanksinya, sanksi pidana narkotika terdiri dari sanksi pidana seperti 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, juga tindakan 

rehabilitasi. 

           Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika sudah 

berjalan sampai saat ini, ditambah dengan adanya beberapa Surat Edaran 

Mahkamah Agung yang didalamnya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang 

membantu hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengguna narkotika 

khususnya bagi pecandu dan pecandu sekaligus pengedar. Penerapan sanksi 

bagi pecandu sekaligus pengedar narkotika merupakan hal yang sangat sulit 

apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi dimana 
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dalam hal ini penentuan tersebut berada di tangan Hakim. Berdasarkan 

ketentuan undang-undang narkotika, Hakim diberikan kewenangan untuk 

menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika namun disisi lain jelas bahwa pengedar narkotika 

harus dihukum dengan seberat-beratnya, untuk menentukan apakah dalam 

menangani perkara pecandu sekaligus pengedar narkotika, Hakim akan 

menerapkan ketentuan Pasal 127 dan 114 (mengatur mengenai sanksi pidana) 

atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan 

“rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan Hakim 

mengingat bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 

menyebutkan bahwa hanya Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

saja yang wajib menjalani Rehabilitasi. 

              Penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar narkotika menurut 

Joedi Prajitno selaku Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta, beliau 

menyatakan “ bahwa kasus seperti ini sulit untuk ditangani karena jika dilihat 

bahwa pecandu adalah orang yang harus benar-benar kita tolong dan kita 

lakukan tindakan rehabilitasi tetapi di sisi lain bahwa orang itu juga seorang 

pengedar yang harus kita berantas, di jaman  Presiden bapak Jokowi sekarang 

ini Bapak Presiden memerintahkan agar memberikan hukuman seberat-

beratnya terhadap seorang pengedar narkotika, karena kita sudah berada di 

titik gawat darurat narkoba, akan tetapi terkadang rasa kemanusiaan dan 

hukum saling bertentangan. Tahun 2014 lalu pemerintah Indonesia telah 
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mengeluarkan peraturan bersama yang membantu Hakim dan penyidik 

menangani kasus penyalahgunaan narkotika”.1 

            Untuk pemahaman yang lebih luas tentang Peraturan Bersama Nomer 

3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, khsusunya bagi 

pecandu sekaligus pengedar yang dikatakan Joedi Prajitno berikut adalah 

uraianya: 

Pasal 5 yang berbunyi: 

1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 

tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, 

ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat 

memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang 

dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga 

Pemasyarakatan. 

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

Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi 

dengan pihak lembaga rehabilitasi dalam hal proses pengiriman dan 

penjemputan tersangka atau terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika. 

 

Pasal 6 yang berbunyi : 

1) Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban 

Penyalahgunaan 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 lembaga rehabilitasi medis 

dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk. 

2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan 

dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 7 yang berbunyi : 

1) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar 

                                                            
1 Wawancara bersama Bpk. Joedi Prajitno Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hari Jumat, 17 Juni 2016, pukul 09.00 WIB 
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atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan 

dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. 

2) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika 

yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau 

Rutan. 

3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil 

asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundanganyang berlaku. 

            Keterangan diatas menunjukan bahwa Pecandu narkotika bisa 

mendapatkan tindakan rehabilitasi tetapi mungkin tidak semua bisa mendapatkan 

tindakan rehabilitasi apalagi pecandu yang merangkap menjadi pengedar  semua 

teragantung  berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.  

            Menurut Joedi Prajitno selaku Hakim Pengadilan Tinggi Negeri 

Yogyakarta, beliau menyatakan “ Bahwa saat penyidikan atau sebelum jadwal 

persidangan seorang pecandu dapat memperoleh tindakan rehabilitasi tetapi 

semua kembali ke Tim penyidik karena itu semua berdasarkan usulan tim 

assesmen terpadu. Untuk pengedar atau pecandu yang merangkap pengedar harus 

tetap mempertanggungkan perbuatanya sesuai dengan dakwaan penuntut umum. 

Selama ini jika terdakwa adalah seorang pengedar maka penyidik tidak akan 

memerintahkan untuk assesment supaya agar terdakwa mendapatkan hukuman 

yang maksimal hal ini dilakukan agar tidak ada pengedar yang berlindung di pasal 

pengguna. Kasus seperti ini memang sulit walaupun sudah banyak ketentuan-

ketentuan yang baru seperti halnya Peraturan Bersama tentang Penanganan 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi melihat 
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kasus diYogyakarta selama ini kebanyakan pecandu saja bukan pecandu rangkap 

pengedar, itupun lebih condong untuk di penjara bukan di rehabilitasi mengingat 

adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 yaitu tentang kriteria 

seorang pecandu yang dapat melakukan tindakan rehabilitasi. Perbedaan 

rehabilitasi bagi pecandu dan korban dengan pecandu sekaligus pengedar adalah 

tempat untuk merehabilitasi. Bagi pecandu, korban rehabilitasi dapat dilakukan di 

Panti Sosial atau Rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan tempat 

rehabilitasi bagi pecandu yang merangkap korban hanya dapat dilakukan di Rutan 

atau Lapas, tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan.” 2 

Tabel.1 

Kasus Pecandu Rangkap Pengedar di Pengadilan Negeri Yogyakarta 

No. Tahun Kasus Penjara Rehabilitasi 

1 2015 9 9 0 
Sumber : Pengadilan Negeri Yogyakarta 

          Melihat data diatas yang diambil secara acak oleh penulis memperjelas 

bahwa hampir semua pengedar yang merangkap pecandu tidak mendapatkan 

vonis rehabilitasi, hal ini jelas seperti yang tertera pada Peraturan bersama pasal 5. 

Penulis beranggapan bahwa hal ini sudah cukup baik dilakukan untuk hukum 

sendiri dan untuk terdakwa, karena dengan begitu terdakwa kasus pecandu 

rangkap prngedar dapat memperoleh tindakan rehabilitasi didalam rutan. Kasus 

diataas juga memperlihatkan bahwa meningkatnya kasus pecandu di Yogyakarta 

lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

                                                            
2 Wawancara bersama Bpk. Joedi Prajitno Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hari Jumat, 17 Juni 2016, pukul 09.00 WIB  
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             Menurut Ari Sahbana selaku Penyidik BNN Yogyakarta menyatakan 

bahwa untuk pecandu rangkap pengedar apalagi terbukti jaringan gelap, maka 

BNN tidak menyarankan untuk tindakan assesment dan tindakan rehabilitasi di 

Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah ,karena untuk menekan tindakan yang 

tidak diinginkan sewaktu rehabilitasi. Terdakwa bisa saja mendapatkan tindakan 

rehabilitasi tetapi saat di Rutan atau Lapas dan itu harus didasari keadaan yang 

sangat darurat yang mempengaruhi kesehatan terdakwa.3 

            Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo  Pasal 103 UU 

No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang 

menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi 

dengan kriteria : 

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN 

dalam kondisi tertangkap tangan. 

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang 

bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 

1) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram. 

2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir; 

3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram 

4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram. 

5) Kelompok Ganja seberat 5 gram. 

6) Daun Koka seberat 5 gram. 

                                                            
3 Wawancara bersama Bpk.Ari Sahbana Penyidik BNN Daerah Istimewa Yogyakarta, 

hari Rabu, 3 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB 
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7) Meskalin seberat 5 gram. 

8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram. 

9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram. 

10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram. 

11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram. 

12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram. 

13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram. 

14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram. 

15) Kelompok Kodein seberat 72 gram. 

16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram. 

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang 

dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik. 

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk 

oleh hakim. 

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran 

gelap narkotika. 

            Ketentuan diatas adalah ketentuan untuk pecandu agar mendapatkan atau 

dapat melakukan tindakan rehabilitasi begitupula untuk pecandu sekaligus 

pengedar narkotika. namun semua kembali ke hakim apakah hakim akan 

menerapkan ketentuan Pasal 127 atau 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan 

Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (mengatur 

mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada 

keyakinan hakim. Untuk Pecandu yang merangkap Pengedar tidak diwajibkan 

untuk melakukan tindakan rehabilitasi namun bisa mendapatkan tindakan 

rehabilitasi jika itu memang perlu dan bertempat dilapas dimana terdakwa 

ditahan. 
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            Ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 ditambah dengan Peraturan Bersama 

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

membantu hakim dan para penyidik untuk menerapakan sanksi kepada pecandu 

sekaligus pengedar narkotika agar tidak salah sarsaran dan bisa membedakan 

mana yang harus di tolong dan mana yang harus di penjara mengingat semakin 

maraknya kasus-kasus narkotika. Tetapi untuk pengedar narkotika jelas harus 

mempertanggung jawabkan tindakanya. Berikut adalah data Kasus Pengedar dan 

Pecandu Narkotika : 

Tabel.2 

DATA UNGKAP KASUS YANG DITANGANI BIDANG 

PEMBERANTASAN BNNP DIY  

JANUARI S.D. JULI 2016 

NO LKN 
IDENTITAS 

TERSANGKA  

PERAN 
TERSANGK

A 

BARANG BUKTI 
PASAL YANG 
DITERAPKAN NARKOTIKA 

1. LKN/01/I/2016
/ BNNP DIY  

tgl 9 Januari 
2016 

4 (empat) orang 

FAP, CKH, DAS, 
LS 

PENYALAH 
GUNAAN 
NARKOTIKA 

1 (satu) buah pipa kaca cangklong 
yang masih terdapat serbuk yang 
diduga Narkotika Jenis Shabu 

Pasal 112 ayat (1) atau 
Pasal 127 ayat (1) 
huruf a UU RI No. 35 
tahun 2009 tentang 
Narkotika 

2. LKN / 02 / I / 
2016 / BNNP 
DIY 

tgl 12 Januari 
2016 

1 (satu) orang 

IP 

PEREDARA
N  
NARKOTIKA 
MERANGKA
P PEMAKAI 

a. shabu : 7,21 gram 

b. ekstasi 0,5 tablet 

c. Alprazolam / Benzodiazepine ; 2 
tablet 

Pasal 114 ayat (1) dan 
Pasal 112 ayat (2) dan 
Pasal 127 ayat (1) 
huruf a UU RI No. 35 
tahun 2009 tentang 
Narkotika 

3. LKN / 03 / III / 
2016 / BNNP 
DIY 

tgl 24 Maret 
2016 

1 (satu) orang 

FE 

PENYALAH 
GUNAAN 
NARKOTIKA 

shabu 0,5 gram Pasal 112 ayat (1) atau 
Pasal 127 ayat (1) 
huruf a jo. Pasal 54 UU 
RI No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 

4. LKN / 04 / III / 
2016 / BNNP 
DIY 

tgl. 26 Maret 
2016 

3 (tiga) orang 

P,  NK, T 

PEREDARA
N 
NARKOTIKA 
MERANGKA
PPEMAKAI 

shabu 2 gram Pasal 132 ayat (1) jo 
Pasal 114 ayat (1) atau 
Pasal 132 ayat (1) jo 
Pasal 112 ayat (1) atau 
127 ayat (1) huruf a UU 
RI No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 

5. LKN / 05 / IV / 
2016 / BNNP 
DIY 

2 (dua) orang 

SD, LK 

PEREDARA
N 
NARKOTIKA 

 ekstasi 10 tablet 

 shabu 3,54 gram 

Pasal 114 ayat (1) dan 
Pasal 112 ayat (1) dan 
Pasal 127 ayat (1) 
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Sumber : BNN Yogyakarta, Data Ungkap Kasus Yang Ditangani Bidang Pemberantasan BNNP DIY 2016. 

          Data diatas adalah data ungkap kasus yang ditangani BNNP DIY, melihat 

data diatas penulis beranggapan bahwa kasus pecandu rangkap pengedar makin 

marak terjadi, dan bukan hanya peredaran kelas bawah namun termasuk jaringan 

gelap narkotika. Apabila melihat barang bukti narkotikanya ada beberapa variasi, 

dan jika melihat lebih jelas ada beberapa kasus yang termasuk jaringan gelap 

narkotika. SEMA no. 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk pecandu rangkap 

pengedar bisa mendapatkan rehabilitasi namun bagi yang terbukti jaringan gelap 

maka tidak bisa. Melihat 3 kasus diatas seperti yang membawa shabu seberat 

1014 gram dan peran tersangka adalah seorang pecandu rangkap pengedar maka 

tersangka tidak akan mendapat tindakan rehabilitasi. Ari Sahbana selaku Penyidik 

BNN Yogyakarta menyatakan untuk yang tergabung dalam peredaran gelap tim 

tgl. 1 April 
2016 

MERANGKA
P PEMAKAI 

huruf a UU RI No. 35 
tahun 2009 tentang 
Narkotika 

6. LKN / 06 / IV / 
2016/ BNNP 
DIY 

tgl. 07 April 
2016 

3 (tiga) orang 

AEW, YMTS, SM 

PEREDARA
N 
NARKOTIKA 
MERANGKA
PPEMAKAI 

shabu 0,5 gram Pasal 132 ayat (1) jo 
Pasal 114 ayat (1) atau 
Pasal 132 ayat (1) jo 
Pasal 112 ayat (1) UU 
RI No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 

7. LKN / 07 / IV / 
2016 / BNNP 
DIY 

tgl. 15 
April2016 

3 (tiga) orang 

TA, RGS, DP 

PEREDARA
N GELAP 
NARKOTIKA 
MERANGKA
P PEMAKAI 

shabu : 1014 gram 
Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 
pasal 114 ayat ( 1 ) dan 
pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 
pasal 112 ayat ( 2 ) dan 
132 ayat ( 1 ) Jo pasal 
115 ayat ( 1 )  Pasal 
127 ayat (1) huruf a UU 
RI No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 

8. LKN / 08 / V / 
2016 / BNNP 
DIY 

tgl. 01 Mei 
2016 

1 (satu) orang 

ESY 

PEREDARA
N GELAP 
NARKOTIKA 
MERANGKA
P PEMAKAI 

shabu : 11,83 gram Pasal 112 ayat ( 2 ) dan 
pasal 115 ayat ( 1 ) dan 
127 ayat ( 1 ) huruf a 
UU RI No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika 

9. LKN/ 09/ V/ 
2016/ BNNP 
DIY  

tanggal 8 Mei 
2016 

2 (dua) orang 

R, EA 

PEREDARA
N GELAP 
NARKOTIKA 
MERANGKA
P PEMAKAI 

shabu : 507,57 gram Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 
pasal 114 ayat ( 1 ) dan 
pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 
pasal 112 ayat ( 2 ) dan 
132 ayat ( 1 ) Jo pasal 
115 ayat ( 1 )  Pasal 
127 ayat (1) huruf a  
UU RI No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika 
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penyidik akan mengusahakan untuk hukuman maksimal bagi terdakwa seperti 

yang tertera dalam pasal 114 bagi pengedar Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dan tidak akan melakukan assesment juga tindakan rehabilitasi 

juga untuk pelaku yang notabene adalah seorang residivis maka penyidikpun tidak 

akan melakukan assesment dan tindakan rehabilitasi walaupun pelaku seorang 

pecandu berat. Apabila pecandu tersebut adalah seorang pengedar gelap maka bisa 

saja pecandu tersebut mendapatkan tindakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bersama Nomer 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi .4 Penulis 

sebenarnya ingin melihat dan menganalisis lebih lanjut tentang hasil assesment 

dari kasus yang merupakan seorang pecandu rangkap pengedar namun bukan 

seorang pengedar jaringan gelap tetapi keterbatasan penulis karena hasil 

assesment bersifat rahasia maka sulit untuk megetahui hasil assesment kasus 

diatas. Data diatas menunjukan bahwa peran tersangka adalah seorang pengedar 

rangkap pemakai hal ini menunjukan bahwa hampir semua pengedar sebenarnya 

juga seorang pemakai narkotika, melihat hampir semua pasal 127 Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selalu di terapkan kepada pelaku 

pengedar narkotika, dari data diatas penulis mendapatkan kasus yang ditangani 

BNNP DIY yang merupakan kasus pengedar rangkap pecandu narkotika. 

           Untuk pemahaman lebih lanjut penulis mencoba menganalisis kasus yang 

di tangani tim BNNP Yogyakarta : 

Kasus Posisi.1 

                                                            
4 Wawancara bersama Bpk.Ari Sahbana Penyidik BNN Daerah Istimewa Yogyakarta, 

hari Rabu, 3 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB 
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            Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan terdakwa Lalu Syaiful Azwar 

Bin (Alm.) Lalu Artawa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.45 

wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di 

SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan 

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Dari 

hasil pemeriksaan urine terdakwa Titus Bayu Wijanarko oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan 

Kesehatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 

R/232/VI/2015/Biddokkes tanggal 1 Juni 2015 atas nama terdakwa Titus Bayu 

Wijanarko dengan kesimpulan urine terdakwa Titus Bayu Wijanarko 

menunjukkan hasil METAMFETAMINA/ NARKOTIKA POSITIF (+). 

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji 

Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, 

barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik klip kecil berisi kristal transparan 

yang di duga shabu dengan berat isinya 0,42 gram No. Kode laboratorium 

011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan 

No. kode laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung Metamfetamin 
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sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang 

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

Pasal yang dilanggar : 

1. Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2. Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

3. Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

 

Putusan Pengadilan Sleman Nomor : 372/PID.SUS/2015/PN.SMN : 

            Menyatakan bahwa Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak 

Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan 

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Terdakwa II LALU SYAIFUL 

AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk 

Melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika 

Golongan I. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I TITUS BAYU 

WIJANARKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 

Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar masing-masing sebesar 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka 

akan diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. 
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Analisis Kasus : 

            Melihat Putusan diatas penulis mencoba menghubungkan Putusan diatas 

dengan Ketentuan SEMA No.4 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pelaku yang 

merangkap sebagai pengedar bisa mendapatkan tindakan Rehabiltasi, karena yang 

pertama pelaku tidak terbukti sebagai jaringan gelap Narkotika, hal ini diperjelas 

karena penulis mendapatkan kasus ini berdasarkan keterangan penyidik BNN, 

yang kedua bahwa barang bukti yang sedikit yaitu 0,42 gram meyakinkan bahwa 

kedua pelaku bukanlah jaringan gelap hal ini diperjelas dengan penggeledahan 

rumah pelaku dan yang ketiga bahwa terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO 

adalah pasien dari saksi Dr. Suharno berikut adalah penjelasan kesaksian saksi di 

dalam putusan : 

a. Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko adalah pasien saksi dr. Harno 

sejak tanggal 3 Desember 2009 yaitu kecanduan heroin 

b. Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko sebagai pasien saksi dr.Harno 

dengan terapi Metadon dan terdakwa Titus Bayu Wijanarko sebagai 

penjangkau yaitu untuk menjangkau orang-orang yang kecanduan 

narkotika agar mau direhabilitasi 

c. Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko menjadi pasien dari dr. Suharno 

dalam terapi metadon untuk kecanduan narkotika . 

            Melihat kesaksian dari saksi Dr.Suharno penulis berpendapat bahwa 

seharusnya terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO langsung mendapatkan 

tindakan Rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, namun jika 

mengaitkanya dengan Peraturan Bersama Nomer 3 Tahun 2014 tentang 
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Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi khususnya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : 

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 

tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan 

di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah 

Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. 

 

            Pasal tersebut menyebutkan bahwa terdakwa dapat memperoleh 

rehabilitasi medis namun tidak ada kata wajib rehabilitasi seperti yang tercantum 

dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 

pecandu dan Korban Penyalahguna wajib menjalani tindakan Rehabilitasi. Inilah 

yang dimaksud penyidik BNN Yogyakarta yang menyebutkan seperti 

keteranganya diatas :  

“Bahwa untuk pecandu rangkap pengedar apalagi terbukti jaringan gelap, maka 

BNN tidak menyarankan untuk tindakan assesment dan tindakan rehabilitasi di 

Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, karena untuk menekan tindakan yang 

tidak diinginkan sewaktu rehabilitasi. Terdakwa bisa saja mendapatkan tindakan 

rehabilitasi tetapi saat di Rutan atau Lapas dan itu harus didasari keadaan yang 

sangat darurat yang mempengaruhi kesehatan terdakwa” Ari Sahbana selaku 

Penyidik BNN Yogyakarta. 

 

            Keterangan tersebut menjelaskan tidak wajib namun bisa mendapatkan 

tindakan rehabilitasi di lapas, jika melihat pernyataan penyidik BNN, penulis 

beranggapan memang inilah strategi agar tidak terjadi tindakan yang tidak 

diinginkan sewaktu Rehabilitasi di Lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah 

maka dari itu Rehabilitasi dilakukan didalam Lapas. Melihat pernyataan penyidik 

BNN diatas menyebutkan bahwa Rehabilitasi di Lapas harus didasari keadaan 

yang mendesak atau darurat yang mempengaruhi kesehatan terdakwa, penulis 

mencoba mengaitkanya dengan Putusan Pengadilan Sleman bahwa Terdakwa 
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Titus Bayu Wijanarko menderita ketergantungan Narkotika dan mengidap 

penyakit HIV. Secara otomatis bahwa inilah yang mendasari terdakwa dapat 

melaksanakan tindakan Rehabilitasi didalam Lapas atau Rutan, walaupun begitu 

namun terdakwa jelas dihukum dengan penjara minimal yaitu 4 Tahun penjara. 

 

B. Faktor Penghambat Didalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap 

Pecandu Sekaligus Pengedar Narkotika 

            Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat 

dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan 

sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang 

dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang 

mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem 

peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan 

pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang 

terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan 

tingkah laku yang anti sosial. Hakim dalam menangani perkara pecandu atau 

pecandu rangkap pengedar narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa 

seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan narkotika karena 

didalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat 

yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan tetapi 

jelas menjadi pengedar. 
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            Peredaran Narkotika yang sangat pesat selama ini salah satunya yang 

membuat susahnya peredaran narkotika dikalangan masyarakat baik itu pelajar 

atau pekerja untuk di berantas yaitu dikarenakan adanya keberadaan narkotika 

yang sangat mudah didapatkan sehingga membuat seseorang sulit untuk 

kembali hidup normal antara lain:5 

a. Ketersedian yang dapat di beli dengan harga murah dan terjangkau  

b. Mudah untuk mendapatkannya 

c. Variasi jenis yang ada beragam dengan kemasan hemat atau kecil dan 

gampang disimpan membuat sindikat narkoba meluas, tidak di kawasan 

pelajar saja tetapi pekerja. 

d. Akses teknologi dan pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua serta 

pendidik 

e. Perdagangan narkotika di kendalikan oleh sindikat yang kuat dan 

profesional 

            Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat aktif kembali berperan dalam 

pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

            Menurut Joedi Prajitno selaku Hakim Pengadilan Tinggi Negeri 

Yogyakarta, beliau menyatakan” bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor 

penghambat dalam penerapan sanksi bagi pecandu sekaligus pengedar adalah :6 

                                                            
5 http:// Buletin dan laporan hasil kerja BNN tahun 2015-2016.pdf 
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a. Tidak adanya atau tidak disertainya alat bukti surat yang menyatakan 

bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan, bisa saja itu bukan 

pecandu tetapi hanya pengedar dan penyalahguna maka tidak menerapkan 

ketentuan-ketentuan dari pasal 103 yang menyebutkan bahwa hakim dapat 

memilih antara rehabilitasi atau pidana penjara. 

b. Kurangnya kordinasi antara jaksa dan penyidik atau tim assesment dalam 

menangani perkara , terkadang ada beberapa barang bukti yang di 

sebutkan di BAP tapi saat di persidangan barang bukti itu seperti fiktif 

atau tidak diketahui keberadaanya, karena jika hanya berbeda beberapa 

gram saja dari BAP maka akan mempengaruhi hukuman terdakwa. 

c. Kurang cocoknya hasil test urine dengan barang bukti berupa narkoba, 

terkadang test urine atau pemeriksaan medis menunjukan bahwa si 

terdakwa tergolong sebagai pengguna aktif tetapi saat tertangkap tangan 

terdakwa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 ataupun ketentutuan dari Surat Edaran Mahkamah 

Agung  (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI 

No. 07 Tahun 2009. 

d. Belum adanya perubahan paradigma tentang pecandu narkotika, akibat 

dari belum berubahnya mindset tentang narkotika ini menyebabkan banyak 

pecandu yang enggan mendaftarkan diri atau secara sukarela menyerahkan 

diri untuk di rehabilitasi. ” 

                                                                                                                                                                   
6 Wawancara bersama Bpk. Joedi Prajitno Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, hari Jumat, 17 Juni 2016, pukul 09.00 WIB 
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            Menanggapi tentang belum adanya perubahan paradigma masyarakat 

tentang rehabilitasi memang benar adanya, BNN menyebutkan bahwa Mindset 

masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, yaitu masyarakat belum punya 

budaya merehabilitasi secara sukarela karena stereotype bahwa keluarga yang 

kena narkoba merupakan aib. Masyarakat masih belum berani melapor karena 

takut ditangkap dan masih berpendapat bahwa pemenjaraan akan memberikan 

efek jera, padahal sebaliknya di lapas merupakan tempat meningkatkan kualitas. 

            Secara empiris penegak hukum masih memiliki budaya pemidanaan lebih 

menonjol dihadapkan dengan pemidanaan dengan rehabilitasi, padahal Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur rehabilitasi 

adalah alternatif lain dari hukuman penjara. Dampaknya lapas dan rutan 

mengalami over capacity, di mana 50%-60% penghuni WBP (Warga Binaan 

Pemasyarakatan) adalah kasus narkoba. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk 

dilakukan pemisahan antara WBP kasus narkoba yang berperan sebagai kurir, 

bandar maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi di 

dalam lapas belum memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan petugas, 

ruang dan masih disinyalir masih ada peredaran gelap narkoba dalam lapas.7 

Berikut adalah data penyalah guna Narkoba di Indonesia : 

 

 

 

 

                                                            
7 http://Buletin dan laporan hasil kerja BNN tahun 2015-2016.pdf 
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Tabel.3 

Data Penyalahguna Narkotika Tahun 2008-2015 

 

 

Sumber: Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2015, BNN – 

Puslitkes UI 

            Melihat dari data di atas pecandu aktif narkotika semakin meningkat maka 

dari itu sangat dibutuhkan tempat-tempat rehabilitasi yang baru untuk para 

pecandu tentunya bukan tempat rehabilitasinya saja namun kurangnya sosialisasi 

tentang narkotika membuat angka pecandu semakin tinggi. Ari sahbana selaku tim 

penyidik BNN Yogyakarta menyatakan bahwa kurangnya tempat untuk 

rehabilitasi bagi pecandu ataupun korban penyalahguna adalah salah satu faktor 

mengapa banyak korban atau pecandu narkotika berakhir di lapas, namun bukan 

itu saja ada beberapa faktor yang menghambat jalanya penerapan sanksi bagi 

pecandu sekaligus pengedar khususnya di saat penyidikan, berikut adalah 

uraianya:8 

                                                            
8  Wawancara bersama Bpk.Ari Sahbana Penyidik BNN Daerah Istimewa Yogyakarta, 

hari Rabu, 3 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB 
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a. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu juga termasuk dalam 

jaringan pengedar gelap, bisa saja saat tertangkap tangan pengedar hanya 

membawa barang narkotika untuk diri sendiri dan kurang dari ketentuan 

SEMA No.4 Tahun 2011, maka terdakwa bisa saja hanya di kenakan pasal 

127 yaitu tentang penyalahguna bagi diri sendiri. 

b. Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah pecandu yang harus 

ditolong, jika pelaku pengedar adalah pengguna aktif maka mau tidak mau 

harus dilakukan assesment dan tindakan rehabilitasi. 

c. Kurangnya alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa termasuk 

dalam jaringan pengedar gelap. 

d. Tidak didapatkanya tindakan rehabilitasi karena pengedar rangkap 

pecandu tersebut seorang residivis, walaupun pelaku mempunyai surat 

keterangan dokterpun akan sulit mendapatkan tindakan rehabilitasi. 

e. Pengedar kecil-kecilan dan pengedar kelas atas, sulitnya membedakan dua 

tipe pengedar ini, jika pngedar kelas atas dan positif narkotika maka dari 

pihak BNN tidak menyarankan untuk melakukan tindakan rehabilitasi tapi 

jika hanya pengedar kecil-kecilan maka harus dilakukan rehabilitasi dalam 

artian si pengedar positif menggunakan narkotika. 

f. Sulitnya meyakinkan Hakim didalam persidangan bahwa pelaku 

mempunyai keinginan untuk menjual belikan Narkotika tersebut, namun 

didalam persidangan pelaku hanya mengaku untuk konsumsi diri sendiri 

dan pelaku berlindung dalam pasal 127. 
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            Uraian diatas adalah beberapa faktor penghambat yang dialami tim 

Penyidik BNN Yogyakarta dalam penerapan sanksi pidana bagi pecandu 

sekaligus pengedar Narkotika. Untuk pemahaman lebih lanjut penulis mencoba 

menganalisis kasus yang di tangani tim BNNP Yogyakarta agar lebih jelas tentang 

faktor-faktor penghambat didalam pelaksanakan sanksi Pidana terhadap Pecandu 

sekaligus Pengedar Narkotika : 

 Kasus Posisi.2 

            Bahwa terdakwa RONI EKA FERNANTA Bin JONI PURWADI pada 

hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam. 21.30 wib atau setidaknya pada 

waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di di Karang, Rt:01 

Rw:29,Sumberagung,Moyudan,Sleman,DIY, atau setidak-tidaknya disuatu tempat 

yang termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

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

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa RONI EKA FERNANTA 

oleh kantor Bidokkes Polda DIY Nomor:R/328/IX/2015/ Biddokes, yang 

mempunyai kesimpulan: urine terdakwa RONI EKA FERNANTA menunjukkan 

hasil CANNABINOIDS/ NARKOTIKA : POSITIF (+). Bahwa terdakwa RONI 

EKA FERNANTAkedapatan 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisi 

ganja dan beberapa lembar kertas paper (dengan berat ganja kurang lebih 8 

(delapan) gram didalam kamarnya. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan 

Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No: 

440/245/C.3 terhadap barang bukti No: BB/40/IX/2015/Narkoba,yang mempunyai 
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hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu mengandung ganja (THC) seperti terdaftar 

Gol.I No.urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009. 

Pasal yang dilanggar : 

1. Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2. Pasal 111 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

3. Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

Putusan Pengadilan Sleman Nomor 480/Pid.Sus/2015/PN Smn 

            Menyatakan Terdakwa RONI EKA FERNANTA bin JONI PURWADI 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Menjatuhkan pidana 

terhadap Terdakwa RONI EKA FERNANTA bin JONI PURWADI tersebut 

diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. 

Analisis Kasus : 

            Kasus seperti inilah yang menyulitkan dalam penerapan sanksi terhadap 

pecandu sekaligus pengedar dan ini jugalah yang membuat para penyidik 

kesulitan dalam hal pembuktian, kurangnya bukti adalah hal yang utama menjadi 

masalah sehingga hakim memberikan hukuman yang jauh sangat ringan 

dibandingkan pasal 114 untuk pengedar. Apabila melihat ketentuan SEMA No.4 

Tahun 2010 ialah barang bukti ganja tidak lebih dari Kelompok Ganja seberat 5 

gram dan barang bukti pelaku yang ditemukan penyidik adalah 8 Gram. 

            Pasal 114 ayat (2) juga menyebutkan mengenai ketentuan barang bukti, 

berikut uraianya: 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 
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Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) 

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

atau pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

            Apabila mengaitkan barang bukti terdakwa maka barang bukti ganja 8 

gram telah masuk ketentuan pasal 114, namun karena kurangnya barang bukti dan 

kesaksian terdakwa yang menyebutkan bahwa ganja ini digunakan untuk diri 

sendiri dan bukan untuk dijual. Melihat kesaksian dan kurangnya barang bukti 

maka Hakim pun memutus kasus ini dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam 

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika dan bukan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sebenarnya ada kesaksian dari Abdi Budoyo yang menyebutkan 

bahwa saksi Abdi Budoyo datang ke rumah terdakwa di dusun Karang, 

Sumberagung, Moyudan, Sleman untuk mengambil ganja yang di pesannya dan 

sudah terdakwa persiapkan sebanyak 6 linting yang terdakwa masukan ke dalam 

bekas rokok Marlboro warna merah namun pengadilan berpendapat lain. Hal 

seperti inilah yang dapat merugikan negara seorang yang seharusnya dihukum 

maksimal tetapi tidak bisa karena kurangnya bukti untuk meyakinkan Hakim di 

persidangan. 

 

 

 

 


