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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG REHABILITASI SEBAGAI SANKSI 

TINDAKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mataram) 

 

NAMA : WIFA EKA FRANTI 

NIM : D1A 011 353 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan 

rehabilitasi sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di 

Pengadilan Negeri Mataram  dan tentang prosedur pelaksanaan penetapan 

rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri 

Mataram. Merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Disimpulkan pasal 54 pecandu dan 

korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, untuk pecandu yang 

melaporkan diri ke BNN agar  diasesmen guna di rehabilitasi medis dan sosial, tanpa 

dilakukan tuntutan pidana. Sedangkan tersangka yang ditangkap, direhabilitasi medis 

dan sosial setelah memperoleh hasil asesmen, lalu direkomendasikan ke pengadilan 

untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi. 

 

Kata kunci : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi.   

 

JURIDICAL REVIEW OF REHABILITATION MEASURES AS SANCTIONS 

AGAINST ABUSE OF NARCOTICS ACTORS. 

(Case Study In Mataram District Court ) 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the setting of rehabilitation as a 

sanction acts of determination procedures and rehabilitation of drug abusers in the 

region mataram court of law . Is a normative legal research and using the approach 

legislation and conceptual . concluded Article 54 addicts and victims of drug abuse 

are required to undergo rehabilitation for addicts who reported themselves to be 

assessed in order to BNN in the medical and social rehabilitation , without any 

criminal charges . While the suspects were arrested , medical and social 

rehabilitation after obtaining the results of the assessment , and then recommended 

to the court to get a determination of rehabilitation . 

 

Keywords: The Crime Of Drug Abuse, Rehabilitation. 
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I. PENDAHULUAN 

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau 

tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga  merupakan 

korban kecanduan. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan 

pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa 

menjalani hukuman. 

Walaupun telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan 

narkotika, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap ada, bahkan 

sekarang ini persoalan narkotika menjadi masalah serius bagi bangsa indonesia. 

Penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kecanduan dan ketergantungan, 

sebagian besar terjadi pada anak usia sekolah remaja, walaupun tidak menutup 

kemungkinan orang tua juga dapat menjadi pecandu narkotika. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

angka 13, yang dimaksud “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan 

atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 

narkotika baik secara fisik maupun psikis.” Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan “pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “selain 

melalui pengobatan dan atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkotika 

dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui 

pendekatan keagamaan tradisioanal”. 
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Dengan adanya peraturan-peraturan yang menguatkan betapa pentingnya 

rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban tindak 

pidana narkotika tersebut menguatkan aturan tentang rehabilitasi sebagai sanksi 

tindakan  ini sangat penting bagi hakim untuk melakukan pertimbangan dalam 

memutuskan  sanksi tindakan  rehabilitasi di Pengadilan Negeri.  

Rumusan masalah dalam peneltian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan 

rehabilitasi sebagai sanksi tindakan  terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. 

2) Bagaimana prosedur pelaksanaan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan terhadap 

pelaku penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. 

Penelitian ini yaitu bertujuan : 1) Untuk mengetahui pengaturan 

pelaksanaan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan 

Narkotika di Pengadilan Negeri Mataram 2) Untuk mengetahui tentang prosedur 

pelaksanaan penetapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di 

Pengadilan Negeri Mataram 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan 

Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual 

Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Jenis-jenis bahan hukum 

yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoratif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus 

hukum, media masa dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan 
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hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi. 
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II. PEMBAHASAN 

PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI SANKSI TINDAKAN  

TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
1
 

Menurut Pakar Kesehatan Narkoba adalah psikotropika yang biasa dipakai 

untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit 

tertentu, namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di 

luar kadar dosis.
2
 

Pengguna narkotika atau sering disebut Pecandu  narkotika adalah orang 

yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, ketergantungan  

narkotika adalah  kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan 

narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar 

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau 

dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, dan 

penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan 

hukum.
3
 

                                                           
1
Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) 

2
 Http://Id.Scribd.Com/Doc/115186215/ Pengertian -Narkoba-Menurut-Para-Ahli#Scribd 

(Diakses Pada Tanggal 21/12/2015 ) 
3
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (13), (14), (15) 
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Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun 

korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut J.E Jonkers, bahwa 

sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang 

dilakukan, sedangkan sanksi tindakan  mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
4
 

Rehabilitasi adalah salah satu upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh 

dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi. Adapaun 

pengaturan yang membahas masalah pentingnya rehabilitasi adalah sebagai 

berikut : a.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

sebagaimana di dalam Pasal 54, 55, 103, 127, b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, sebagaimana 

di dalam Pasal 2 Ayat (1), c.Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 

Tahun 2009 Tentang  Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Terapi Dan 

Rehabilitasi, sebagaimana di dalam butir 1, d. Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial 

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 

Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor: 11/TAHUN 

2014, Nomor: 03 Tahun 2014,  Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 

2014  Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu 

Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga 

Rehabilitasi,  dalam pasal 3 point a. 

                                                           
4
M .Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, Hlm 32-33 
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PROSEDUR PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI SANKSI 

TINDAKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

Prosedur penetapan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika merupakan tata cara sesuai aturan untuk diberikannya 

penetapan oleh hakim kepada tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika, 

melalui permohonan dari BNN dan penyidik untuk direkomendasikannya korban 

penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Proses rehabilatasi tersebut sebagai 

berikut, pelaku tindak pidana ini sebelumnya terbagi menjadi 2 (dua) pelaku 

antara lain, pelaku yang tertangkap tangan oleh polisi dan ada juga pelaku yang 

secara sadar menyerahkan dirinya kepada BNN. Pelaku yang tertangkap tangan 

oleh pihak kepolisian berkas perkaranya akan dilimpahkan ke BNN sebagai tim 

Assesment, akan menilai baik secara psikologis maupun medis terhadap korban, 

sedangkan  pelaku menyerahkan diri secara sukarela kepada BNN akan 

dilakukuan asesmen langsung oleh BNN. 

Pada tahapan di BNN, pelaku yang tertangkap tangan maupun 

menyerahkan diri tadi setelah di asesement  (penilaian) oleh BNN yang menilai 

dan menganalisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan 

rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Kemudian tim 

asesmen mempunyai kewenangan untuk melakukan permintaan penyidik untuk 

melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap (tertangkap tangan)  sebagai 

korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika  

menyerahkan diri secara sukarela kepada BNN agar segera  menentukan kriteria 

tingkat penggunaan  narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, 
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siatuasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan 

merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika. 

Setelah tim asesmen terpadu mengeluarkan asesmennya, maka hasil 

asesmen tersebut di limpahkan ke penyidik untuk dilihat hasil asesmen dari tim 

asesmen terpadu untuk layak atau tidak direkomendasikan untuk  pengajuan 

permohonan rehabilitasi, setelah penyidik melihat hasil asesmennya penyidik 

melimpahkan lagi ke pengadilan untuk diajukan permohonan rehabilitasi kepada 

pelaku tersebut. Hasil dari permohonan itu berupa penetapan  untuk direhabilitasi, 

setelah di pengadilan, hakim melihat dan memberikan pertimbangan kepada hasil 

rekomendasi dari penyidik apakah layak untuk direhabilitasi atau tidak. Tahap 

selanjutnya hakim memberikan berupa penetapan kepada pelaku untuk 

direhabilitasi atau tidak. Penetapan tersebut diguanakan sebagai acuan  untuk 

diberikan rehabiltasi di tempat rehabilitasi yaitu Rumah Sakit Jiwa. 

TABEL I : DATA PENGGUNA NARKOTIKA TAHUN 2012-2015  

DI PENGADILAN NEGERI MATARAM 

NO TAHUN 
JUMLAH PERKARA 

NARKOTIKA 

1 2012 107 orang 

2 2013 100 orang 

3 2014 133 orang 

4 2015 sampai  

Bulan November 

138 orang 

Sumber : Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2016 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat perkembangan jumlah perkara pengguna 

narkotika yang  masuk dan diproses di  Pengadilan Negeri Mataram   dari tahun 

2012 sampai dengan bulan November 2015. Pada tahun 2013 terjadi penurunan 

jumlah perkara narkotika tetapi pada tahun 2014 sampai bulan November 2015 

jumlah perkara narkotika terus bertambah. 

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah orang yang ditetapkan untuk 

direhabilitasi karena adanya rekomendasi dari kepolisian dan BNN , sehingga 

dikeluarkanya  penetapan rehabiltasi oleh Pengadilan Negeri Mataram dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2015 penyusun uraikan dalam tabel sebagi berikut: 

TABEL II: PENETAPAN REHABILITASI DI PENGADILAN  

NEGERI MATARAM 

No. Tanggal dan Nomor 

Permohonan 

Nama 

termohon 

Penetapan 

1 07.10.2014/B/193/X/2

014/Sat Res Narkoba 

H. L. Imam 

Haromain, SE 
 Mengabulkan permohonan 

dari penyidik Polisi Resort 

Mataram. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka H. L Imam 

Haromain, SE untuk 

melaksanakan rehabilitasi Di 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

NTB selama kurang lebih 6 

(enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 

2 24.10.2014/B/204/X/2

014/Sat Res Narkoba 

Gede Jarot 

Wiratnadi 
 Mengabulkan permohonan  

dari penyidik Polisi Resort 

Mataram. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka Gede Jarot 
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Wiratnadi untuk melaksanakan 

rehabilitasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi NTB selama 

kurang lebih 6 (enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 

3 12/01/2015/b/04/01/20

15/ 

BNNP 

Budi Wijaya 

Alias Budi 

Alias Tjen 

Bien Dkk 

 Mengabulkan permohonan   

dari penyidik Polisi Resort 

Mataram. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka Budi Wijaya Als 

Budi Alias Tjen Bien Dkk 

untuk melaksanakan 

rehabilitasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi NTB selama 

kurang lebih 6 (enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 

4 27.05.2015. 

B/23/V/TAT/2015/BN

N Kota Mataram 

Samudra 

Agung 
 Mengabulkan permohonan   

dari Penyidik Polres Mataram 

tersebut. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka Samudra Agung 

untuk melaksanakan 

rehabilitasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi NTB selama 

kurang lebih 6 (enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 
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5 28.05.2015.B/95/V/20

15/ 

SAT. RES.NARKOBA 

 

Samudra 

Rinjani 

 

 Mengabulkan permohonan 

dari penyidik Polisi Resort 

Mataram. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka Samudra Rinjani 

untuk melaksanakan 

rehabilitasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi NTB selama 

kurang lebih 6 (enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 

6 29.06.2015/b/207/VI/2

015/ 

SAT.RES.NARKOBA 

Dodi Iswanto 

Alias Dodi 

 Mengabulkan permohonan   

dari penyidik Polisi Resort 

Mataram. 

 Memberikan ijin kepada 

tersangka Dodi Iswanto Alias 

Dodi untuk melaksanakan 

rehabilitasi Di Rumah Sakit 

Jiwa Provinsi NTB selama 

kurang lebih 6 (enam) bulan. 

 Memerintahkan kepada 

penyidik untuk melampirkan 

penetapan ini dalam berkas 

perkara yang bersangkutan. 

Sumber : Pengadilan Negeri Mataram Tahun 2016 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2015 

pengadilan  memberikan dan mengabulkan permohonan dari penyidik Polres 

Mataram  untuk para tersangka narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi di 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB selama kurang lebih 6 (enam) bulan, mengenai 

dengan tabel tersebut di atas penyusun akan menjelaskan kasus korban 

penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan dikabulkannya oleh Hakim  

permohonan dari penyidik dan BNN untuk direkomendasikan menjalani 

rehabilitasi dan dengan adanya pertimbangan-pertimbagan dari hakim.  
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN  

Pengaturan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan terhadap penyalahgunaan 

narkotika diatur sebagai berikut; a.Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, (Pasal 54, 55, 103, 127), b. PP No. 25 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, (Pasal 2 Ayat (1)), c. Surat Edaran 

MA (SEMA) No. 07 Tahun 2009 Tentang  Menempatkan Pemakai Narkotika 

Kedalam Terapi Dan Rehabilitasi,(butir 1), d. Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik 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, No: 11/TAHUN 2014,No: 03 Tahun 

2014, Per-005/A/Ja/03/2014,No: 1 Tahun 2014 No: PERBER/01/III/2014/BNN 

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Kedalam Lembaga Rehabilitasi, ( pasal 3 point a). 

Prosedur pelaksanan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan  terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika yang diproses di Pengadilan sebagai berikut Untuk 

orang yang melaporkan diri ke BNN dapat diberikan rehabilitasi apabila telah 

terbukti menggunakan narkotika dan telah di berikan asesmen untuk melihat 

kondisinya baru setelah itu diberikan sanksi tindakan dan tidak diberikan sanksi 

pidana.  Untuk tersangka tertangkap tangan menggunakan narkotika tetapi dalam  
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proses penyidikan dan asesmen di BNN telah terbukti bukan pengedar dan hanya 

sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika atau yang merangkap 

sebagai pengedar, sesuai dengan aturan yang bisa diberikan  rehabilitasi  maka, 

BNN dan kepolisian memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada tersangka 

tersebut untuk diproses di pengadilan dan diberikan penetapan rehabilitasi oleh 

hakim, setelah mendapatkan penetapan rehabilitasi maka tersangka tersebut dapat 

di tempatkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 

direhabilitasi selama 6 (enam) bulan.  
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SARAN 

Harus Ada sinkronisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pengaturan rehabilitasi sebagai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, 

baik pengguna yang merangkap sebagai pengedar maupun korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Bahwa seharusnya korban dan  penyalahguna narkotika ataupun yang 

merangkap sebagai pengedar karna semua yang direhabilitasi adalah orang sakit 

maka harus dimohonkan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri Mataram, tanpa 

melewati proses-proses yang memakan waktu begitu lama, mengingat 

penyalahguna narkotika adalah orang yang sakit dan harus mendapatkan 

pengobatan sesegera mungkin, setelah itu barulah proses pidananya ditangani 

sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


