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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. SIMPULAN 

 

Sejarah global yang menyatakan perang terhadap kejahatan narkotika 

diawali sebelum adanya Konvensi Opium di Den Haag Belanda pada tahun 

1912. Pelarangan mengkonsumsi narkotika dimulai sejak dikeluarkannya 

Single Convention on Narcotic Drugs di sidang PBB pada tahun 1961. 

Konvensi ini memaksa setiap negara anggota mengkriminalkan pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1971 

dalam Single Convention On Psychotropics Substainces di WINA tahun 1971. 

Pada tahun 1972 dilakukan amandemen terhadap The Single Convention on 

Narcotic Drugs 1961 Geneva dengan protokol 1971. Protokol tersebut 

ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menekankan sangat 

diperlukannya perawatan dan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika. 

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 

beserta Protokol yang mengubahnya, menitikberatkan pada prinsip – prinsip 

Political Declaration and Plan of Action of 2009, dalam kebijakan penanganan 

narkotika dengan menggunakan Balance Approach antara Demand Reduction 

dan Supply reduction. Didalam Undang – Undang No. 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengacu pada konvensi internasional 

tersebut. 

Penulis meneliti tentang kedua putusan yakni Putusan Nomor 8/ 

Pid.Sus/ 2019/ P.N. SKB dan Putusan Nomor 92/ Pid. Sus/ 2019/ P.N SKB 

yang memiliki latar belakang kronologi sama akan tetapi adanya perbedaan 

dalam pertimbangan hakim guna memutus suatu perkara yakni Putusan Nomor 

8/ Pid.Sus/ 2019/ P.N. SKB atas nama terdakwa Neng Fitria Angraeni dengan 

putusan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan mendapatkan perintah 

rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Syamsudin Kota Sukabumi, 

sedangkan atas nama terdakwa Beni Rivaldi Suseno berdasarkan fakta 

persidangan Majlis Hakim menetapkan pidana penjara 1 (satu) tahun tanpa 

perintah hukuman penganti yakni rehabilitasi. Hal inilah yang menjadi objek 

penelitian penulis mengenai kedua putusan tersebut, dikarenakan penulis 

mengamati bahwa banyak persamaan antara pasal, hasil uji laboratorium, dan 

latar belakang terdakwa hanya sebagai konsumen (pemakai). Akan tetapi 

mengapa di amar putusan terdakwa Beni tidak ada amar yang mengenai 

perintah untuk rehabilitasi / pengobatan / pemulihan diri sebagaimana yang 

penulis sudah jelaskan sebelumnya dan bagaimana tolak ukur aparat penegak 

hukum khususnya hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkotika, 

pecandu narkotika, ketergantungan narkotika, dan peredaran gelap narkotika. 

 

1. Urgensi Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahguna Narkotika. 
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Perihal efektivitas penjara menurut aparat penegak hukum khususnya 

Kepolisian dan Kejaksaan bagi penyalahguna narkotika sangatlah tepat 

dikarenakan perbedaan tipis antara pemakai dan pengedar bahkan pengedar 

dapat beralih menjadi pemakai, hal inilah yang mendasari pihak kepolisan dan 

kejaksaan tidak mau kebobolan dalam menegakkan hukum tindak pidana 

narkotika, selain daripada itu kejahatan narkotika ialah kejahatan yag sangat 

cepat.  

Berdasarkan wawancara penulis kepada aparat penegak hukum dengan 

kesimpulan bahwa tidak ada yang memberikan keterangan secara tegas akan 

efektifitas menurunkan angka penyalahguna narkotika setelah bebas dari 

tahanan atau lembaga pemasyarakatan, menurut aparat penegak hukum ketika 

di berikan sanksi pidana penjara dan menjadi warga binaan di lembaga 

pemasyarakatan ada 2 faktor yang menurunkan angka penyalahguna narkotika. 

Diantaranya sebagai berikut : 

a. Kesadaran diri sendiri akan bahaya narkotika. 

b. Pembinaan secara matang didalam lembaga pemasyarakatan. 

Kedua faktor inilah yang menjadi acuan apakah warga binaan setelah 

bebas ia tidak menjadi penyalahguna narkotika atau bahkan malah menjadi ke 

arah yang lebih parah lagi dikarenakan mendapatkan ilmu didalam lembaga 

pemasyarakatan bersama dengan rekan – rekannya, yang tadinya pada saat 
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masuk lapas seseorang dikategorikan pemakai dan ternyata pada saat keluar 

dari lapas setelah ditangkap kembali malah dikategorikan pengedar, hal inilah 

yang menjadi peranan penting lembaga pemasyarakatan bagi korban 

penyalahguna narkotika. 

2. Urgensi Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika. 

Perihal efektivitas rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dapat 

dikatakan lebih baik daripada dipenjara, dikarenakan lembaga rehabilitasi 

dikhususkan untuk para korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau 

dapat dikatakan kategori pemakai.  

Dikutip dari penjelasan Wikra selaku Konselor dan Asessor Institusi 

Penerima Wajib Lapor (IPWL) Catur Wangsa Sukabumi, ia menyatakan pidana 

penjara sangat tidak efektif buat penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, 

walaupun di Lembaga Pemasyarakatan sudah bekerja sama dengan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) guna program pembinaan penyalahguna narkotika 

akan tetapi banyak warga binaan yang tidak mau mengikuti program tersebut 

sehingga menyulitkan konselor dalam melaksanakan program secara maksimal 

dan pada program pembinaan tersebut pengedar dan pengguna di satukan 

sehingga sangat tidak efektif untuk memulihkan keadaan pemakai yang lebih 

condong akan ketergantungan dan kecanduan. 

Diperkuat oleh Dhiandari selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota 

Sukabumi, ia menyatakan bahwa dari pengalamannya ada saja penyalahguna 
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narkotika pada awal kasus ia divonis pasal 127 dan setelah bebas seseorang 

tersebut tertangkap lagi dan di vonis pasal 112 atau 114, hal inilah yang dimana 

pemakai beralih profesi menjadi pengedar setelah keluar dari lembaga 

pemasyarakatan. Menurut Dhian, pidana penjara sangat tidak efektif untuk 

korban penyalahguna narkotika, dikarenakan korban penyalahguna narkotika 

mengalami ketergantungan dan kecanduan narkotika harusnya diberikan 

pengobatan optimal secara medis agar ia dapat memulihkan keadaannya seperti 

sedia kala, jika dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan itu tidak optimal 

bagi seseorang yang candu atau ketergantungan akan narkotika. 

3. Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan 

Nomor 8/ Pid. Sus/ 2019/ P.N. SKB dan Putusan Nomor 92/ Pid. Sus/ 2019/P.N. 

SKB. 

Penulis berpendapat bahwa rehabilitasi sangat membantu dalam 

penurunan angka penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, dikarenakan 

rehabilitasi adalah program pemulihan diri yang fokus pada penyembuhan 

penyalahguna narkotika bagi diri sendiri atau pemakai narkotika. 

Analisis penulis mengenai pertimbangan hakim pada kedua putusan 

yakni Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/P.N. SKB atas nama terdakwa Neng 

Fitria Anggraeni Als Puja Binti Entis Sutisna, dengan waktu kejadian perkara 

(tempus delicti) pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 bertempat kejadian 

perkara (locus delicti) di Kp. Neglasari Rt. 053/ 010 Desa Gunungguruh 
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Kecamatan Gununggurih Kabupaten Sukabumi, dengan barang bukti Shabu 

sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,0620.  

Analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan ini ialah 

terdakwa Neng Fitria Anggraeni ialah seorang korban penyalahguna narkoba 

dibuktikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu 

sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam proses pemakaian shabu terdakwa tidak dapat 

melaksanakannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwasanya terdakwa adalah 

korban penyalahguna narkotika yang wajib untuk diperintahkan rehabilitasi 

total, dengan maksud hukuman pengganti dari pidana penjara yakni rehabilitasi 

dikarenakan sudah jelas bahwa korban ialah korban penyalahguna narkoba, 

serta diperkuat dengan bukti lampiran keputusan menteri kesehatan republik 

Indonesia nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib 

Lapor RSUD Syamsudin Kota Sukabumi.. Serta diperkuat oleh SEMA Nomor 

4 Tahun 2010 bahwa barang bukti shabu dengan berat bersih dibahwah 

ketentuan 1 gram maka hakim diperintahkan untuk memberikan hukuman 

penganti yakni rehabilitasi. 

Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/P.N. SKB atas nama terdakwa Beni 

Rivaldi Suseno Als Ben Binti Asep Suseno, dengan waktu kejadian perkara 

(tempus delicti) pada hari Rabu di tanggal 13 Februari 2019 pada jam 12. 00 

WIB bertempat kejadian perkara (locus delicti) di depan Kantor Kelurahan 

Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dengan barang bukti Gorilla 
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sebanyak 3 (tiga) linting dibalut dalam bungkus rokok merek Gudang Garam 

Filter dengan berat bersih 0,1106 (nol koma satu satu nol enam).  

Analisis penulis mengenai putusan nomor 92/Pid.Sus/2019/P.N. SKB 

mengenai pertimbangan hakim ialah bahwa seorang hakim wajib mengikuti 

prosedural yang berlaku dalam proses persidangan, serta hakim memeriksa 

terdakwa berdasarkan berkas yang dilimpahkan kepada hakim. Penulis 

berpendapat bahwa terdakwa tidak adanya pemberitahuan baik dari kepolisian 

ataupun kuasa hukumnya mengenai adanya upaya permohonan rehabilitasi bagi 

pecandu atau korban penyalahguna narkotika. Menurut penulis pemberitahuan 

seperti yang sudah dijelaskan diatas sangat penting bagi keadilan dan kepastian 

hukum terdakwa, dikarenakan menganut asas tiada hukuman tanpa kesalahan 

dalam artian kausalitas dan pertanggung jawaban perbuatan terdakwa harus 

sesuai dengan hukum yang mengatur.  

Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 

Tahun 2010 pada pasal 2 butir b nomor 5 menyatakan bahwa kelompok ganja 

maksimal 5 gram, sementara dibawah 5 gram perintah SEMA ialah 

memberikan hukuman pemidanaan berdasarkan pasal 103 UU Narkotika yaitu 

berupa hukuman rehabilitasi. Dengan ketiadaan informasi dan tidak adanya 

pengetahuan keluarga akan pengajuan rehabilitasi kepada penyidik Polri, maka 

Majlis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara berdasarkan 

berkas yang diterima beserta petunjuk lain tidak ada dasar guna melakukan 
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penerapan perintah rehabilitasi kepada terdakwa Beni Rivaldi Suseno Als Ben 

Bin Asep Suseno. 

 

B. SARAN 

Penulis berpendapat bahwa pidana penjara sangat tidak efektif untuk korban 

penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika ialah orang yang 

kecanduan narkotika dari dorongan badannya untuk mengkonsumsi dampak dari 

zat adiktif, maka sering disebut dengan Gangguan Pengguna Zat (GPZ), dari dasar 

inilah penulis sangat menekankan hukuman pemidanaan bagi korban penyalahguna 

narkotika yaitu rehabilitasi sesuai pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 

serta Peraturan Bersama perihal Rehabilitasi Narkotika bagi Korban Penyalahguna 

Narkotika. 

Aparatur penegak hukum harusnya memiliki daya sidik yang lebih tinggi 

sehingga menimbulkan keakuratan dalam hasil apakah tersangka lebih condong 

kepada pengguna atau kepada penjualan (peredaran gelap narkotika). Tingkat 

akurasi yang rendah melahirkan tahapan penyidikan dengan menciptakan 

pemberkasan yang abstrak, sehingga kejaksaan selaku penuntut dalam proses 

persidangan kerap sekali memakai dakwaan alternatif untuk menjerat pelaku 

penyalahguna narkotika. 
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Selain daripada itu, ketika dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan 

menemukan hasil kongret bahwa pelaku adalah pengguna atau sebagai pengedar, 

hal ini menimbulkan kepastian hukum serta pertanggung jawaban pidana yang 

tepat. 

Peran masyarakat sangat membantu dalam penurunan angka kejahatan 

penyalahguna narkotika, oleh karena itu diharapkan masyarakat mengetahui bahwa 

ketika adanya tertangkap tangan dan keluarga memastikan bahwa tersangka adalah 

pemakai, bukan pengedar, alangkah baiknya keluarga memohon secara tertulis 

yakni permohonan rehabilitasi. Dikarenakan permohonan ini akan menganalisa 

apakah tersangka itu pengguna atau tidak. Serta peran masyarakat jika mendapati 

dilingkungan sekitar adanya terindikasi narkotika maka alangkah lebih baik 

melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Institusi Penerima 

Wajib Lapor (IPWL) untuk diberikan perawatan lebih lanjut, menghimpun 

informasi dari IPWL Catur Wangsa Sukabumi, untuk lapor diri jika seseorang itu 

tidak mampu dapat dilengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM ) maka 

pembiayaan lapor diri dan asesmen dapat dinyatakan gratis. 

Dengan tidak tahuan masyarakat mengenai permohonan rehabilitasi yang 

ditindak lanjuti oleh sistem TAT dalam tahap penyidikan di ranah Kepolisian, 

menimbulkan dalam pemberkasan persidangan yang dilimpahkan kepada Majlis 

Hakim tidak ada lampiran rekomendasi Badan Narkotika Nasional yang 

menyatakan bahwa terdakwa diindentifikasi sebagai korban penyalahguna 
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narkotika, sehingga Majlis Hakim tidak ada dasar dalam diktum untuk menyatakan 

perintah rehabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana penjara kepada terdakwa.  

 

 

 

 

  


