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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.1. Latar Belakang 

 Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, 

ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum 

(recht staat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanat kan kepada Bangsa Indonesia 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

 Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan 

keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang 

merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi 

sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekamto, 

hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang 

menciptakan serta memelihara ikatan sosial.
1
 

Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang 

boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi 

bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, 

Akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan 

sehinga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Aktivitas 

hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut 

sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu sendiri 

adalah aturan yang secara resmi telah disahkan oleh pemerintah melalui lembaga 

atau instansi hukum. 
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 Kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai dalam penegakan hukum 

memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain dengan derasnya arus 

globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir 

seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, 

ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan 

karena terjadinya perubahan perubahan yang sangat mendasar sehingga 

memerlukan payung hukum untuk menaunginya. Dari berbagai aspek tersebut 

terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku 

sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika 

dan psikotropika. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan berdampak 

pada hal yang tidak inginkan, hal ini dikarenakan narkotika identik sekali dengan 

perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. 

 Saat ini penyalahgunaan narkotika dan psikoropika merupakan masalah 

yang sangat mengkhawatirkan karena maraknya digunakan dikalangan para 

pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan 

penegak hukum itu sendiri.
2
 Keadaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain 

adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran 

agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah 

dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan 

trasformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan Narkotika dan 

psikoropika.  

Peningkatan peredaran Narkotika dan psikoropika didukung dengan posisi 

Indonesia yang stragegis dalam perputaran arus barang dan manusia sehingga 

membantu dalam pemasaran narkotika dan psikoropika. Jumlah penduduk yang 

besar adalah potensi dalam pemasaran narkotika dan psikoropika sehingga 

menjadikan Indonesia bukan saja sebagai tempat transit tetapi juga sebagai 

produsen Narkotika dan psikoropika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 

pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke 

Indonesia. 

                                                           
2
 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, 

(Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 31 

UPN "VETERAN" JAKARTA



3 
 

Narkotika dan psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan kedalam golongan-golongan. Penyalahgunaan Narkotika dan 

psikotropika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk 

peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena 

bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita 

harapkan kelakakan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa 

yang akan datang.  

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana 

sangatlah diperlukan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian 

hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi 

dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-

hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal 

adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu 

bijzondere leed atau suatu penderitaaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu 

hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-

larangan yang telah ditentukan di dalamnya.
3
 

 Untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan Obat berbahaya 

tersebut khususnya di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu dengan 

di bentuknya Undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif 

lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang-Undang tentang Narkotika 

ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Mengingat ada beberapa hal yang perlu 

disempurnakan dalam pasal-pasal tentang pengaturan narkotika ini, dalam rangka 

menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap 
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penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidana penjara.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku 

tindak pidana narkotika. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah 

mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut: 

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada 

narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. 

2.  Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).
4
 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan 

psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak 

mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan 

mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan 

psikotropika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif 

dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan 

psikotropika tersebut. 

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan 

psikotropika, dapat dilihat dari tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam wujudnya 

dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu harapan (sanksi 

positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar 

hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga mengerti akan kesalahannya 

dan mau menerima sanksi yang diberikan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak 

secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam 

memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas. 

Masalah sanksi ini, persepsi terhadap faktor risiko merupakan indikator yang 

menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang menentukan 

efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam penegakan hukum. 
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Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apa pun hukum ditegakkan, 

kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak pada kebutuhan waktu 

dan biaya cukup besar dalam penanganan masalahnya. Berdasarkan hal tersebut, 

dalam penegakan hukum diperlukan. 

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi 

yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak 

memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam 

Hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu peraturan, karena 

sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif 

untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

dalam bentuk tesis dengan judul “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Dihubungkan dengan Meningkatnya 

Penyalahgunaan Narkotika“. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, 

peneliti mengidentifikasikan dua permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika efektif untuk menekan meningkatnya penyalahgunaan 

narkotika 

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam upaya menanggulangi 

meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika dan psikotropika efektif untuk menekan 

meningkatnya penyalahgunaan narkotika 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 

meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoretis  

 Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi 

pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang 

ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di 

kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada 

masalah-masalah hukum pidana. 

2. Secara praktis 

 Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan 

penegakan hukum yang lebih baik. 

 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Kerangka Teori 

Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut 

telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.
5
 Dalam ilmu sosial, antara 

lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau 

kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi 

faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang 

ditetapkan, dalam hal ini hukum.
6
 

Selanjutnya Soerjono Soekanto
7
 mengungkapkan juga bahwa yang 

dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan 

agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam 
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masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi 

bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih 

lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan 

tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:
8
 

a.  Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila 

terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan 

(W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan 

antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman); 

b.  Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, 

artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

(teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori 

pengakuan); 

c.  Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan 

cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. 

Pada hakekatnya hukum dan hukuman merupakan suatu ekspresi 

dari kritik moral. Dalam konteks hukuman, tujuan kritik adalah mengatur 

orang yang telah bersalah kepada pengakuan akan tindakannya agar 

merubah perilakunya.
9
 Sedangkan suatu sanksi diancamkan kepada 

seorang pelaku tindak pidana sebagai tindakan preventif dan refresif agar 

orang tidak melakukan tindak pidana
10

 

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya 

hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena 

hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar 

langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang 

memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.
11

 

Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk 
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mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan 

berfungsi (secara efektif) yaitu:
12

 

a.  Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan hukum tersebut; 

b.  Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan 

hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum; 

c.  Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan 

d.  Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum 

bersedia untuk berbuat sesuai hukum 

 

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana 

diistilahkan dengan “tindak pidana”, yaitu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yaang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu 

maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
13

 

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini barang siapa yang melanggar 

larangsan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-

undang maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, 

sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.
14

 

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara 

menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian 

undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak 

kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, 

karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut 

sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- 

undang tindak pidana lainnya. 

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba 

sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam 

langsung masa depan bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial 

dalam memerangi peredaran narkoba dan psikotropika dengan 

memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika melalui upaya 

penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera, sehingga 

terpeliharanya kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat. 

 

1.5.2. Kerangka Konsep 

Konsep adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam penelitian
15

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

a.  Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
16

 

b.  Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian 

yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada 

Presiden.
17

 

c.  Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan 

mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan 
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16
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hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan
18

. 

d.  Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak 

pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip 

hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

terhadap seseorang pelaku.
19

 

e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkanrasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
20

. 

f. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 

susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 

mental dan perilaku
21

  

f.  Korban penyalahgunaan Narkotika adalah adalah Seseorang yang 

tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, 

ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika
22

 

 

1.6.  Sistematika Penulisan  

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, 

penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai 

kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
18

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum pidana. (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2002). 

hlm.156 
19

 Moeljatno. Asas – Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), hlm. 54 
20

 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 
21

 pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika) 
22

 Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke Lembaga 

Rehabilitasi 
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Bab I  Pendahuluan  

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan 

Sistematika Penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka terdri dari Efektivitas Penegakan Hukum, 

Narkotika, Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, 

Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Psikotropika, Jenis-Jenis 

Psikotropika dan Akibat yang Ditimbulkan, Penyalahgunaan 

Narkotika, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika dan Pelaku Tindak Pidana. 

Bab III  Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, 

Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum 

Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data 

dan Metode Analisis Data. 

Bab IV  Sanksi Pidana Narkotika Dan Psikotropika terdiri dari 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika dan psikotropika, penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika efektif untuk 

menekan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan Upaya 

yang dapat dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. 

BAB V  Penutup 

 Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan 

penutup mengenai tindak pidana militer. 
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