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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Yang mana

kehidupan negaranya masih digeluti oleh perkembangan globalisasi yang terus

merajalela seiring berkembangnya zaman. Tidak dapat dipungkiri, bahwa

masyarakat yang ada di Indonesia tidak dapat lepas dari dampak Globalisasi.

Dampak globalisasi ini sendiri dalam cakupan sempit, terbagi menjadi dampak

positif maupun negatif. Harapan Indonesia sebagai negara berkembang,

dampak positif pada globalisasi ini dapat dikembangkan secara pesat untuk

kemajuan bangsa dan negara. Namun pada realitanya, tidak sedikit dampak

negatif yang merajalela di Indonesia. Pengaruh-pengaruh luar yang bukan

budaya Indonesia semakin menyebar luas seiring berjalannya waktu. Dampak

negatif yang penulis soroti adalah dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

Tidak hanya para remaja yang kita ketahui bersama bahwa usia remaja

merupakan usia yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Namun orang dewasa

tidak menutup kemungkinan terpengaruh oleh pengaruh narkotika.

Secara letak, Indonesia terletak diantara negara dengan julukan segitiga

emas yaitu Laos, Myanmar, dan Thailand serta Iran, Afganistan dan Pakistan.

Negara tersebut adalah negara penghasil opium terbesar di dunia. Sehingga

Indonesia adalah negara yang rentan dengan peredaran gelap narkotika. Bukan

hanya sebagai negara transit saja, namun kini Indonesia merupakan produsen
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narkotika. Yang dibuktikan dengan adanya pabrik narkotika di Tangerang,

Banten.

Dalam hal tersebut diatas, hukum pidana sangat dibutuhkan untuk

memayungi permasalahan narkotika diatas. Seperti yang dirumuskan oleh

Profesor Doktor W.L.G. Lemaire yang berbunyi bahwa Hukum Pidana itu

terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan

larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan

dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat

khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan

dalamkeadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta

hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan

tersebut.1

Jika kita kaji rumusan dari Profesor Doktor W.L.G. Lemaire ini tingkah

laku manusia di Indonesia di atur oleh hukum yang mana hukum disini

ditujukan untuk menentukan tindakan mana yang boleh dilakukan dan yang

tidak boleh dilakukan. Dan apabila tindakan yang dilarang dilakukan, maka

akan dijatuhkan hukuman yang diatur oleh undang-undang. Disebutkan oleh

Profesor Doktor W.L.G Lemaire yaitu penderitaan bersifat khusus. Maksudnya

1 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,
hal 2
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disini adalah ketika sanksi pidana dan perdata dikaji kembali, maka sanksi dari

hukum keduanya adalah sangat berbeda. Dalam pidana, lembaga perampasan

kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan

oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang

telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal

lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata

memang tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya.

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk

hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas menyebabkan hukum

pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain,

sehingga menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya

dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau sebagai suatu upaya yang

harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakukan

manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu

dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang

seketat mungkin.2

Seperti halnya Tindak Pidana Narkotika yang diatur pada Undang-Undang

no 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan dan dipaparkan

tentang sanksi penyalahgunaan narkotika. Pada pasal 127 ayat (1) UU No 35

tahun 2009 telah diurakan hukuman pidana penjara terhadap penyalahguna

Narkotika Golongan I, II, III.3 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang

2 Ibid, hal 17
3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
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Narkotika tentunya berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu

Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Tabel 1: Perbedaan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 dan
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang No 22 tahun 1997 Undang-undang No 35 tahun 2009

1. Jumlah Jenis Narkotika

Pada Golongan I, jenis narkotika berjumlah 35
jenis.

1. Jumlah Jenis Narkotika

Pada Golongan I, jenis narkotika berjumlah
65 jenis. Hal ini disebabkan oleh
bergabungnya Golongan I dan II pada
Undang-undang No 22 tahun 1997 yang
mana psikotropika dimasukkan pada
Golongan I Undang-undang No 35 tahun
2009.

2. Pengaturan Prekursor

Pada undang-undang ini pengaturan prekursor
tidak diatur.

2. Pengaturan Prekursor

Pengaturan prekursor atau bahan pembuatan
narkotika diatur pada pasal 1 ayat (2) dan
dipertegas di lampiran 2 Undang-undang No
35 tahun 2009.

3. Badan Narkotika Nasional

Pada undang-undang ini pengaturan tentang
BNN tidak diatur.

3. Badan Narkotika Nasional

Pada undang-undang ini, peran BNN diatur
bahwa BNN sebagai badan Nasional yang
memiliki kewenangann penyidikan.

4. Penyidikan

Penyidikan pada Undang-undang ini
dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia dan PPNS yaitu pada
pasal 65 Undang-undang No 22 tahun 1997
tentang Narkotika.

4. Penyidikan

Penyidikan pada Undang-undang ini
dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republlik Indonesia, PPNS dan BNN
yang berwenang melakukan penyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

5. Ketentuan Pidana

Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana
berjumlah 23 pasal.

Pada Undang-undang ini tidak diatur

5. Ketentuan Pidana

Pasal yang mengatur tentang ketentuan
pidana berjumlah 35 pasal.

Sanksi pada undang-undang ini lebih berat
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penggunaan sistem pidana minimal pada
penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Tidak diatur pula bahwa penyalahguna yang
merupakan korban penyalahgunaan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis
maupun rehabilitasi sosial.

dari undang-undang sebelumnya.

Dan juga pad aundang-undang ini mengatur
sistem pidana minimal pada penylahguna
narkotika golongan I.

Diatur pula pbahwa korban penyalahgunaan
narkotika wajib melaksanakan rehabilitasi
medis maupun sosial.

Pada undang-undang ini diatur pula bahwa
orang tua atau wali yang tidak melaporkan
anaknya yang mana menjadi korban
penyalahgunaan narkotika akan
mendapatkan sanksi.

Sumber: Undang-undang No 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diolah

Di dalam hukum pidana, terdapat asas-asas Tujuan Pemidanaan yang mana

asas ini menjadi suatu target atau goals suatu peraturan hukum pidana.

Seperti teori pembalasan yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah

sebagai sarana pembalasan tingkah laku manisua karena telah melanggar

norma-norma yang telah ditetapkan. Lalu ada pula teori relative yang mana

menjelaskan bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Dan yang terakhir adalah teori gabungan, yaitu gabungan dari teori pembalasan

dan relative. Berbicara tentang tujuan pemidanaan, tidak semua orang yang

dipidana dapat menyesali dan merasa ada pencegahan dalam melakukan

tingkah laku yang melanggar norma. Tentu saja ini menjadi permasalahan yang

ada sejak dahulu di Indonesia bahkan di lapisan dunia. Hukum pidana belum

mampu meratakan rasa penyesalan dan mengurangi tingkat residivis di

Indonesia. Tentu saja cara untuk menganalisisnya adalah melihat factor-faktor

mengapa narapidana melakukan kembali tindak pidananya.
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Kembali lagi kepada permasalahan narkotika. Kita kaitkan pelaku narkotika

dengan asas tujuan pemidanaan. Banyak sekali residivis pelaku narkotika yang

masih melakukan kembali karena pada dasarnya pengguna narkotika tidak

akan bisa lepas seutuhnya dari narkotika. Rasa kecanduan dan ingin

menggunakan kembali walaupun telah menjalani masa hukuman masih tetap

ada. Keadaan ini lah yang menjadi problematika di negara kita. Seperti yang

ada pada kasus di bawah ini:

MOJOKERTO - Kepala Desa Kepuhanyar, AP (37) diringkus polisi
ketika sedang asyik pesta narkotika jenis sabu bersama dua rekannya di
sebuah rumah di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari,
Kota Mojokerto.
Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Nyoman Budiharja mengatakan,
penggerebekan itu berawal dari informasi yang disampaikan JN. Ia
tertangkap terlebih dahulu tengah membawa sabu saat melintas di Desa
Mlirip Kecamatan Jetis.

"JN sendiri merupakan pemakai sabu yang sudah lama menjadi incaran
petugas. Dia mengaku mendapatkan pasokan barang dari YD, warga
Kecamatan Mojoanyar," ujar Budiharja kepada wartawan, Kamis
(7/4/2016).

Usai mendapat keterangan tersebut, polisi kemudian menggelandang JN
untuk menunjukkan keberadaan YD. Ternyata polisi dibawa ke sebuah
rumah di Kelurahan Gunung Gedangan.

"Di tempat yang kedua, kami mendapati adanya pesta sabu-sabu, dan
langsung dilakukan penggerebekan," tambahnya.

Dugaan petugas benar adanya. Saat digerebek, YD sedang asyik mengisap
sabu bersama WL dan AP. Dari penggerebekan itu, polisi menyita tiga
paket hemat sabu dan sejumlah alat hisap.

"YD merupakan residivis untuk kasus yang sama. Dia sudah tiga kali
keluar masuk tahanan. Sedangkan AP adalah Kades Kepuhanyar,
Kecamatan Mojoanyar. Saat ini, keempat pelaku menjalani pemeriksaan di
Polsek Jetis," pungkasnya.4

4 Oke News, Kepala Desa Kepuhanyar Mojokerto terciduk Kasus Sabu, www.oke.news.com,
access 28 Desember 2016
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Yang menjadi contoh subjek dalam penulisan ini adalah YD yang

merupakan residivis kasus narkotika yang mana YD melakukan pengulangan

kembali terhadap Tindak Pidana Narkotika. Hal ini timbul menjadi suatu

problematika ketika hukum yang telah diterapkan oleh penegak hukum dalam

hal penghukuman terhadap pengguna narkotika sudah sesuai dengan apa yang

diminta oleh Undang-undang namun pada kenyataannya belum memenuhi

aspek-aspek tujuan pemidanaan yang mana kita dapat ambil pada poin

pemberian efek jera.

MOJOKERTO - Kejahatan narkoba terus menghantui warga Kota
Mojokerto. Betapa tidak, terungkapnya Yudianto, 43, warga Jalan
Empunala, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari oleh Satnarkoba
Polresta Mojokerto 29 Agustus lalu dipandang semakin meresahkan
masyarakat.

Hal itu tak lepas dari jumlah besar pasokan narkoba sebesar 100 gram
sabu-sabu yang dibawa tersangka. Belum lagi pengungkapan tersangka
lain yang juga dengan jumlah pasokan lambat laun menjadikan Kota
Onde-Onde sebagai sasaran empuk peredaran sabu-sabu.

Sebelumnya, satnarkoba juga menungkap tiga jaringan besar pengedar
sabu-sabu dalam jumlah yang tak sedikit, Agustus lalu. Tak
tanggung-tanggung, 77,49 gram sabu-sabu, 40 gram ganja, 120 butir pil
dobel L serta uang tunai sebesar Rp 2,5 juta berhasil disita petugas dari
tangan 7 tersangka.

Yakni, Muslimin alias Dodok, 45, residivis kasus yang sama warga
Lingkungan Baraba, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari yang
kedapatan membawa 6 gram sabu-sabu.

Lalu, Andik Prasetyo, 36, warga Desa Ngares, Kecamatan Gedeg yang
diringkus saat membawa 25,76 gram sabu-sabu yang terbungkus dalam 15
plastik klip. Terakhir, satnarkoba berhasil meringkus Nur Khanafi, 37,
seorang tukang servis handphone yang membawa 41 klip sabu-sabu
dengan berat masing-masing 1 gram.

Petugas juga menemukan sebungkus ganja kering dengan berat kotor 40
gram, dan 120 butir dobel L di rumahnya. Pengakuan ketiga tersangka,
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peredaran narkoba meliputi di tiga wilayah kecamatan berbeda, yakni
Kecamatan Magersari, Prajuritkulon dan Gedeg. 5

Beberapa kasus diatas, menitikberatkan suatu permasalahan yang mana

pelaku tindak pidana narkotika atau pengguna narkotika yng telah melewati

masa hukuman penjara memiliki potensi untuk melakukan kembali. Bukan

hanya kasus diatas, tetapi terdapat tabel yang bersumber dari Satuan Narkotika

Polresta Mojokerto yaitu jumlah Residivis narkotika dari tahun 2012 sampai

dengan 2016.

Tabel 2: Data Residivis Narkotika di Mojokerto

NO KESATUAN TAHUN JML RESIDIVIS KET
1 POLRES

MOJOKERTO KOTA
2012
2013
2014
2015
2016

-
4
9
7
10

JUMLAH 30

Sumber: Satuan Narkotika Polresta Mojokerto

Pada tabel diatas, telah ada peningkatan dari tahun ketahun walaupun di

angka 2015 angka residivis menurun sejumlah 2 (dua) orang saja. Namun pada

tahun 2016 jumlah residivis meningkat sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini

merupakan dasar penulis mengangkat judul EFEKTIFITAS

PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA

NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PENGULANGAN (RESIDIVIS)

DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

5 Radar Mojokerto, Bahaya Pasokan Sabu-Sabu di Kota Mojokerto Lebih Besar,
www.radarmojokerto.jawapos.com access 28 Desember 2016
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pemidanaan bagi pengguna narkotika ditinjau dari

tujuan pemidanaan?

2. Apa sebab terjadinya pengulangan kembali (residiv) dalam

penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas pemidanaan bagi pengguna narkotika

ditinjaudari tujuan pemidanaan.

2. Untuk mengetahui sebab pengulangan kembali (reisidiv) dalam

penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat yang diharapkan pada penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran

untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk peran Lembaga

Pemasyarakatan Wanita Mojokerto yang mana turut serta langsung terhadap

pemidanaan pelaku pengguna narkoba.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan

pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk lebih mengkaji kembali

tentang efektifitas pidana penjara bagi pengguna narkotika.
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E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk menjadi

bahan pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa maupun akademisi

khususnya dalam ranah ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada

masyarakat bagaimana implementasi pidana penjara dan keefektifitasan

pidana penjara terhadap pelaku penyalahguna narkotika.

F. Metode Penulisan

1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan pada penyususnan penulisan hukum ini adalah

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana dalam penelitian ini

melihat dan menganalisa perilaku manusia didalam masyarakat.6 Penulisan

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengenai bagaimana

6 Fakultas Hukum, 2016, Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Malang, hal 16.
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keefektifitasan suatu pidana penjara terhadap pengguna narkotika oleh

residivis ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi yang dipilih penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum

adalah Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Polresta dan Lembaga

Pemasyarakatan Kota Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah

penulis akan mendapatkan data yang akurat serta informasi-informasi guna

untuk melengkapi bahan penulisan hukum. Dan juga untuk mengetahui

keefektifitas Lembaga Pemasyarakatan Kota Mojokerto, apakah sudah

sesuai dengan apa yang telah diatur didalam regulasi. Sehingga melalui

penelitian tersebut, dapat diperoleh hasil apakah pidana penjara sudahefektif

dalam menekan angka pengguna narkotika di Kota Mojokerto. Dan juga

apakah peran BNN khususnya di bidang Rehabilitasi dapat menekan angka

pengguna yang rileps dibanding pidana penjara.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai

berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pengumpulan informasi

maupun data yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian yang

mana disini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Polresta

Mojokerto dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Mojokerto.

b. Sumber Data Sekunder
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Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah data yang diperoleh

melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan

menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan

tujuan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada penulisanm ini yaitu berupa pengetian baku,

istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary dan

lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanyajawab, serta

diskusi dengan pihak terkait yang mana disini adalah pihak BNN,

Polresta, dan Lembaga Pemasyarakatan juga dengan residivis narkotika.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap residivis dan

badan-badan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang

diangkat tdalam penulisann ini.

c. Dokumentasi
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Yaitu pengumpulan data yang dimiliki oleh pihak Badan Narkotika

Nasional, Polresta Mojokerto, Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto dan

data-data lain yang mendukung penulisan ini.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan

dengan penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjadi landasan

teoritis.

e. Intrernet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui

internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini.

5. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan

pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian

nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang

simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 bab dan

masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat tentang teori-teori, doktrin-doktrin, himpunan

aturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-undang Narkoika, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi

dengan pokok permasalahan serta bahan-bahan hukum yang menunjang bab

selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat tentang hasil penelitian terkait Efektifitas Pidana

Penjara terhadap Pengguna Narkotika oleh Residivis ditinjau dari Tujuan

Pemidanaan. Dimana pada bab ini berisi tentang data-data, hasil observasi melalui

wawancara dan teknik penelitian yang lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan penulisan

hukum dan menjadi suatu acuan dan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang

tertuang didalam kesimpulan. Dan yang kedua adalah saran, yang mana saran

berisi tentang apa saja yang seharusnya dan yang diharapkan penulis untuk

kedepan terkait permasalahan penulisan hukum ini.


