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PENDAHULUAN 

PENYALAH GUNAAN NARKOBA DAN 

OBAT-OBAT TERLATANG1 

0 I e h 

M. HARYANTO, SH., M.Hum.2 

Dalam rangka memenuhi permintaan dari Panitia Seminar, "LOVE, SEX, 

DATING, MARRIAGE, AND DRUGS", Campus Ministry Universitas Kristen 

Satya Wacana, Salatiga, saya ingin mencoba untuk membuat tulisan ini, se::;uai 

dengan bidang yang saya kuasai, yaitu berkaitan dengan "Penyalahgunaan 

Narkoba Dan Obat-Obat terlarang" 

Dewasa ini seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya merasakan 

prihatin dengan maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, 

dimana hal ini sudah merebak sampai ke segala lapisan sosial, dari yang 

berstatus sosial atas, menengah sampai bawah. 

Dampak penyalah gunaan narkoba adalah terletak pada bahaya yang 

ditimbulkannya yang paling ditakuti oleh umat di dunia, tidak mengenal Negara, 

suku bangsa, jenis kelamin, usia, kondisi ekonomi, warna ku!it, maupun 

lingkungan. 

Yang jelas tidak ada yang mampu menjamin bahwa di lingkungannya telah 

terbebas dari penyalah gunaan narkoba tersebut, termasuk di linykungan 

Perguruan Tinggi sekalipun. 

Di Indonesia, pada awal tahun 1999 saja diperkirakan 1,3 jiwa orang 

Indonesia rnenderita ketergantungan narkoba. Selain ibukota yang sudah 

tergolong kota metropolitan, banyak kota-kota lain termasuk kota-Kota kecil yang 

sudah tercemar oleh narkoba.3 

1 Makalah disampaikan dalam Seminar "1 ove, Sex, Dating, Marriage, And Drugs", yang diselenggarakan 
oleh Campus Ministry Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tanggal24 Februari 2007. 

2 Pemakalah adalah Dosen Fakultas Hukum Universita Kristen Satya Wacana Salatiga. 
'Ora, Dwi Yanny L, "Narkoba, Penanganan dan Pencegahannya", Sernarang/2000, hal.4. 



PEMBAHASAN 
Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis ingin membatasi diri dalam 

pembahasan ini ingin menampilkan data tentang penyalah gunaan narkoba di 

Salatiga dari tahun 2001 s/d 2006, sehingga para peserta Seminar memperoleh 
' . 

gambaran, sebenarnya bagaimana penyalah gunaan narkoba di Salatiga 

khususnya. 
I 

Namun demikian sebelum sampai penyampaiah data tersebut, penulis ingin 

mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang relevan dengan hal tersebut. 

Adapun beberapa hal yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut : 

Apa sebenarnya narkoba itu ? 

Narkoba merupakan singkatan dari kata NAR yang berarti NARKOTIKA, KO 

yang berarti PSIKOTROPIKA dan BA yang berarti Bahan berbahaya atau 

Adiktif.4 

Sesuai dengan T em a seminar ini, maka berikut ini hanya akan di~raikan 

yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika, dalam pengertian bahwa 

psikhotropika mewakili apa yang disebut obat-obat terlarang. 

Narkotika, menu rut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 22 tahun 1 997 ada:ah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 

semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

Selanjutnya menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 tahun 1997, Narkotika ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitil 

Golongan I ada 26 macam, Golongan II ada 87 macam dan Golongan Ill ada 3 

macam. 

lstilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa lnggris 

"NARCOTIES" yang artinya obat bius, bahasa Yunani "NARCOSIS" yang artinya 

menidurkan atau membiuskan.5 

4 Drs. Wanto Sumardi, SH, "Sekilas Tentang Narkoba Dan Bahayanya", Salatiga/2002, hal.l. 

5 Ibid, hal. 2 



Menurut sumber dan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 

golongan, yaitu : Golongan Candu, Golongan Koka (Kokaine) dan Golongan 

Ganja.6 

Dalam pertimbangan dibuatnya UU Nomor 22 tahun 1997, tentang 
' . 

NARKOTIKA, pada huruf c dikatakan : 

Bahwa :1arkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 
dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembar.gan ilmu 
pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan 
yang ketat dan seksarna. '" 

Dari pertimbangan tersebut di atas, maka sebenarnya pengaturan 
narkotika itu mempunyai 3 tujuan menu rut Pasal 3 UU Nomor 22 tahun 1997, 
yaitu: 

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan I atau pengembangan ilmu pengetahuan; 

b. Mencegah terjadinya penyaiah gunaan narkotika; dan 
c. Memberantas peredaran gelap narkotika. 

Psikotropika, menu rut Pasal1 butir ~ UU Nomor 22 tahun 1997 adalah zat 

atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhzsioat 

psikhoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 

Selanjutnya menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia 

NOMOR 5 TAHUN 1997, TANGGAL 11 Maret 1997, psokotropika digolongkan 

menjadi 3, yaitu Golongan I ada 2e macam, Golongan II ada 14 macam, 

Golongan Ill ada 9 macam dan Golongan IV ada 60 macam. Penggolongan 

narkotika dan psikhotropika ini akan berpengaruh juga didalam ancaman pidana 

dan penjatuhan pidana kepada pelakunya. 

Ditinjau dari sifatnya psikotropika dapat digolongkan menjadi 3 golongan, 
~~: i 

a. Golongan Depresent, yaitu yang lbekerja mengedepankan atau 
mengurangi aktifitas susunan syaraf. 

b. Golongan Stimulant, yaitu bekerja mengaktifkan syaraf pusat. 
c. Golongan Halusinogen, yaitu setiap obat atau zat kimia yang dapat 

menimbulkan halusinasi atau khayalan-khayalan secara harfiah 
mempengaruhi fikira:1 dan memperluas kesadaran? 

6 Ibid, Hal.4 10. 



Dalam pertimbangan dibuatnya UU Nomor 5 tahun 1997, pada huruf c 

dikatakan sebagai berikut : 

Bahwa psikotropika sangat bermanfaat dqn diperlukan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu 

dijamin. 

Selanjutnya pada pertimbangan huruf d kikatakan sebagai berikut : 

Bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan 

kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan 

nasional. 

Dengan pertimbangan tersebut, maka tujuan dibuatnya UU Psikotropika menu.-ut 

Pasal 3 ada 3, yaitu : 

a. Menjamin ketersediaan prikotropika guna kepentingan pelayamm 

kesehatan dan ilmu pengetahuan; 

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika. 

Jadi sebenarnya penggunaan narkotika dan psikotropika itu tidak dilarang 

asal mempunyai tujiJan untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

yang dilarang adalah jika terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika 

dan psikotropika. 

Yang dimaksud penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika dan atau 

psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

Sedangkan peredaran gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan narkotika dan atau psikotropika baik dalam 

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan 
-

secara tanpn hak dan melawan hukum. 

Berkaitan dengan uraian tentang narkotika, psikotropika di atas, maka 

untuk selanjutnya dibawah ini penulis akan menampilkan data yang berkaitan 

dengan kedua hal tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1 Ibid, haL 10 - 11 



TABEL 1 

DATA PERKARA NARKOBA YANG DIADILI Dl PENGADILAN NEGERI 

SALATIGA TAHUN 2001 SID 2006 

No Tahun Jml Pkr Prosentase 

1 2001 12 22.64 

2 2002 5 09.43 

3 2003 17 32.07 

4 2004 5 09.43 

5 2005 10 18.86 

6 2006 4 07.54 
-

I Jumlah 53 100 

Memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa perkara 

pelanggaran atau penyalahgunaan narkoba yang diadili oleh Pengadilan Negeri 

Salatiga pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 mengalami naik turun, 

dimana pada tahun 2003 perkara penyalahgunaan narkobc: yang diperiksa dan 

diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga adalah paling banyak, ya:tu sebanyak 

17 kasus dengan 17 pelaku atau 32.07 %, sedangkan yang paling sedikit adalah 

tahun 2006, yaitu hanya ada 4 kasus dengan 4 pelaku atau 07.54 %. Namun 
I 

demikian perlu disadari bahwa jumlah kasus slenyatanya (angka gelap) yang 

terjadi di masyarakat dipastikan lebih banyak dari yang tertera dalam tabel di 

atas. Hal inr juga ditengarai bahwa sampai dengan tanggal 25 Februari 2007, 

dimana penulis mencari data di Pengadilan Negeri Salatiga, penulis mempervleh 

informasi bahwa diawal tahun 2007 ini sudah ada 2 kasus penyalahgunaan 

narkoba yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga, dan 1 

kasus masih dalam tahap pemeriksaan sidang Pengadilan. 

Perlu diketahui juga bahwa pad a tahun 2001, Kapolres Salatiga 

mensinyalemen bahwa dari sejumlah mahasiswa UKSW Salatiga, 5 % nya telah 

terkontaminasi narkoba. ltu berarti bahwa Jika jumlah mahasiswa UKSW 12.000 

orang, maka kurang lebih 600 orang yang terkontaminasi narkoba dan atau 



psikhotropika, walaupun yang tertangkap masih dapat dihitung dengan jari 

tangan saja. 

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, tersebut jika dilihat perkara 

yang masuk ke Pengadilan, perbuatannya dapat digolongkan sebgai berikut : . 
1. Pecandu, adalah orang yang menggunakan atau menyalah gu11akan 

narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara 

fisik maupun psikhis. 

2. Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

Dari penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut lama-kelamaan dapat terjadi 

ketergantungan pada narkotika, yaitu gejala dorongan untuk menggunakan 

narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila 

penggunaan dihentikan. 

TABEL 2 

JENIS KELAMIN PELAKU 

No Tahun Laki-laki % Perempuanj % Jumlah % 

1 2001 12 22.64 0 0 12 22.64 

2 2002 5 09.43 0 0 5 09.43 

3 2003 17 32.07 0 0 17 32.07' 
-

4 2004 5 09.43 0 0 5 09.43 

5 5 8 15.94 2 03.78 10 18.86 

6 2006 4 07.54 0 0 4 07.54 

Jumlah 51 96.22 2 03.78 53 i 100 

Dari tabel tentang jen!s kelamin pelaku penyalah gunaan narkoba dapat 

diketahui bahwa dari 53 kasus, ternyata 51 orang atau 96.22 % pelaku.nya 

berjenis l<.elamin laki-laki dan hanya 2 orang atau 03.78 % berjen\s kalamin 

wanita atau perempuan. Hal ini bisa dimengerti, karena memang laki-laki 

mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan wanita. 



TABEL 3 

USIA PELAKU 

No Rentang usia 

1 15-20 

2 21 -25 

3 26-30 

4 31-35 

5 36-40 

6 > 40 

Jumlah 

Jumlah Prosentase 

6 11.23 

28 52.83 

9 16.98 

5 09.43 

3 5 .. 66 

2 03.77 

53 100 

Memperhatikan usia pelaku penyalahgunaan narkoba dapat diketahui 

bahwa paling banyak adalah pad& kelompok usia 21 tahun sid 25 tahun, yaitu 
I 

sebanyak 28 orang atau 52.83 %. Kelompok usia ini adalah termasuk kelompok 

usia mahasiswa. Sedangkan yang paling rendah yaitu kelompok us;a lebih dari 

40 tahun, yaitu hanya 2 orang saja atau 03.77 %. 

Yang perlu diwaspadai adalah kelompok umur 15 tahun sampa! dengan 20 

tahun, yaitu sebanyak 6 crang atau 11 .23 %, dimana kelompok usia ini pada 

umumnya termasuk kelompok usia anak dan kelompok usia sekolah lcmjutan 

tingkat atas. 

TABEL 4 

PEKERJAAN PELAKU 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase 

1 Mahasiswa 22 41.50 
-

2 Swasta 10 18.86 

3 Karyawan 2 03.77 

4 Bur u h 2 03.77 

5 Kepala Desa 1 01.88 

6 Tidak bekerja 15 28.30 

7 Jual Roti 1 01.88 



!Jurnlah 53 100 

Membaca tabel di atas, maka yang mengejutkan adalah 22 orang pelaku 

atau 41 % adalah mahasiswa, disusul dengan 15 orang atau 28.30 % adalah 

tidak bekerja alias pehgangguran, 1 orang atau 01.88 % adalah Kepala Oesa 

dan sisanya 15 orang atau 28.30 % dapat bekerja di sektor swasta. 

TABEL 5 

PIDANA BADAN YANG DIJATUHKAN 

No Lamanya pidana Jumlah pelaku Prosentase 

1 5 bin -12 bin 42 79.24 

2 13 bin- 24 bin 7 13.20 

3 25 bin - 36 bin 1 01.88 

4 37 bin- 48 bin 2 03.77 

5 49 bin - 60 bin 1 01.88 

Jumlah 53 100 

Dilihat dari lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengad!lan. yaitu 42 

orang atau 79.24 % dijatuhi pidana antara 5 bulan sampai dengan 12 bulan. 

Pidana semacam ini biasanya dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkoba golongan II dan perbuatannya adalah sebagai PENGGUNA. 

Dari tabel tersebut juga diketahui bnhwa ada 1 orang pelaku atau 01.88 % 

dipidana lebih dari 4 tahun. Pidana semacam ini biasanya dijatuhkan teihadap 

pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I. 

TABEL 6 

PIDANA CENDA YANG DI.JATUHKAN 

1 No Pidana Denda Jml Pelaku prosentase 

~ 
100.000-500.000 19 35.84 

500.001 - 1.000.000 7 13.20 

3.000.000 1 01.88 



4 10.000.000 1 01.88 

5 150.000.000 1 01.86 

6 Tanpa denda 25 47.16 

Jumlah 
' ' 53 100 

Oari tabel tentang pidana denda yang dija~uhkan perlu dijelaskan bahwa 

pidana denda ini dijatuhkan bersama-sama deng~n pidana badan sebagaimana 

dapat dbaca dalam tabel 5 di atas, karena memang dalam perkara 

penyalagunaan narkoba dimungkinkan untuk penjatuhan pidana secara 

kumulatif. 

Pidana denda yang dijatuhkan bersama-sama pidana badan acialah 

sebanyak /.8 perkara atau 52.83 %, dimana dapat diperinci 19 perkara dijatuhi 

pi dana denda berkisar antara Rp.1 00.000,- sampai dengan Rp.500.000,-; 7 

perkara dijatuhi pidana denda berkisar antara Rp.500.0001 ,- sampai d'.:mgan 

Rp.1.000.000,-; 1 perkara dijatuhi pidana denda Rp.3.000.000,-; 1 perkara 

dijatuhi pidana denda Rp.1 0.000.000,- dan 1 perkara dijatuhi pidana denda 

sebesar Rp.150.000.000,-

Pidana denda tertinggi sebesar Rp.150.000.000,- tersebut dijatuhkan 

bersama-sama dengan pidana badan selama 4 tahun, dimana perkara ini adalah 

penyalahgunaan psikhotropika golongan I yang ancaman pidana minimalnya 

adalah berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda paling sedlkit 

adalah Rp.150.000.000,-

Pada umumnya bagi para terpidana berkaitan dengan pidan& denda yang 

dijatuhkan b~rsma-sama aengan pidana badan oleh Pengadilan, maka untuk 

pelaksanaan pidana dendanya memilih hukuman penggantinya (subsidairnya). 

TABEL 7 

SUBSIDAIR DENDA 

No Subsidair denda Jml Pelaku Prosentase 

1 15 hari - 30 hari 16 30.18 

2 30 hari - 60 hari 6 11.32 

3 60 hari - 90 hari 6 11.32 



4 90 hari - 120 hari 1 01.88 

5 Tanpa subsidair 25 47.16 

Jumlah 53 100 

' . 
Dari tabel pengganti denda atau hukuman subsidair dapat dijelaskan 

bahwa hukuman subsidair paling banyak adalah antara 15 hari sampai dengan 

30 hari kurungan yaitu sebanyak 16 perkara atau 30.18 %, dan yang paling lama 

subsidairnya adalah 3 bulan kurungan, yaitu sebanyak 1 perkara atau 01.88 %, 

dimana pidana dendanya adalah sebesar Rp.150.000.000,-

Yang menjadi pertanyaan adalah : Mengapa hukuman pengganti denda 

atau subsidairnya kok ringan, hanya bulanan saja? 

Bahwa untuk hukuman pengganti denda atau subsidair ini yang diacu adalah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana pengganti denda yang 

dapat dijatuhkan oleh hakim maksimum adalah selama 8 bulan kurungan. 

TABEL 8 

JENIS PIDANA YANG DIJATUHKAN 

J No Pdn % Pdn Badan & denda % Jumlah 

bada'l I subsidair 

1 25 47.16 28 52.84 53 

Sementara itu dari tabel 8 dapat diketahui bahwa jenis pidana yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga ada 2 macam, yaitu : 

1. Pidana badan saja tanpa disertAi dengan pidana denda dijatuhkan 

terhadap 25 pelaku penyalahgunaan narkoba a tau 4 7 % nya. 
-

2. Pidana badan ditambah dengan pidana denda secara kumulatif dijatuhkan 

terhadap 28 pelaku penyalahgunaan nar~oba atau sebanyak 52.84 %. 
I 

Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan data ter.tang pemidanaan 

terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan atau psikhotropika tersebut di 

atas, sebenarnya apakah hakim harus memidana peiaku penyalahgunaan 

narkotika dan atau psikhotropika ? 


