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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

            Berdasarkan hasil penelitian tentang pemidanaan terhadap pecandu 

sekaligus pengedar narkotika, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemidanaan bagi pecandu dan pengedar narkotika dapat disimpulkan dari 

uraian diatas bahwa pemidanaanya harus mengacu kepada keketentuan-

ketentuan sebagai pecandu seperti yang terlampir pada Surat Edaran 

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

SEMA RI No. 07 Tahun 2009  dan Peraturan Bersama tentang Penanganan 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tersangka yang 

merangkap menjadi pengedar sekaligus pecandu dapat mendapatkan 

tindakan rehabilitasi di Lapas tempat dimana tersangka ditahan sesuai 

dengan ketentuan peraturan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi khususnya Pasal 

5 ayat (1), tindakan rehabilitasi bagi pecandu rangkap pengedar dapat 

dilakuksan didasari keadaan mendesak yang mempengaruhi kesehatan 

tersangka. Tersangka yang hanya terbukti sebagai seorang pecandu maka 

hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 103  yang  mana tersangka wajib 

menjalani tindakan rehabilitasi disebutkan juga di pasal 54 Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Pecandu Narkotika dan 

korban penyalahgunaan saja yang wajib menjalani Rehabilitasi. Tersangka 
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yang terbukti sebagi pecandu rangkap pengedar maka akan di kenakan 

hukuman seberat-beratnya di sebutkan di pasal 114 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang pengedaran narkotika yang bisa di pidana seumur 

hidup bahkan hukuman mati, hal ini terbukti dari data tahun 2015 yang 

diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa dari 9 kasus yang 

diambil oleh penulis semuanya divonis penjara atau dikenakan pasal 114 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pecandu 

sekaligus pengedar narkotika adalah sebagai berikut : 

a. Belum adanya perubahan paradigma masyarakat tentang 

rehabilitasi.  

b. Kurangnya bukti atau tidak disertainya alat bukti surat yang 

menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami 

ketergantungan.  

c. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pecandu juga termasuk 

dalam jaringan pengedar gelap.  

d. 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. 

e. Banyaknya kasus Pengedar yang bersembunyi didalam pasal 

pengguna narkotika. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai bagian dari penyusunan skripsi ini, 

semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka mencegah terjadinya 

penyalahgunaan Narkotika antara lain sebagai berikut : 

a. Diharapkan kepada penegak hukum, dalam hal ini hakim berani untuk 

memutuskan hukuman yang berat sesuai dengan perundangundangan 

tetapi juga harus berlandaskan rasa kemanusiaan mengingat kebanyakan 

pecandu yang menjadi pengedar karena upaya untuk menyambung 

hidupnya. 

b. Badan Narkotika Provinsi harusnya melakukan upaya yang lebih serius 

dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan 

melibatkan semua pihak penegak hukum didalamnya sehingga 

memudahkan koordinasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika.  

c. Bagi pemerintah dalam hal ini harusnya lebih serius lagi dalam 

penyelenggaraan sosialisasi Anti terhadap Narkoba, dengan mengadakan 

penyuluhan bahaya barang haram tersebut sehingga banyak memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat awam mengenai sanksi-sanksi menyangkut 

Tindak Pidana Narkotika. 

 

 


