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LATAR BELAKANG 

 

Pada tahun 2011 diperkirakan jumlah pengguna napza di Indonesia berkisar 

antara 3,7 – 4,7 juta orang, atau sekitar 2,2% dari total penduduk usia 10-59 

tahun1. Diperkirakan pula bahwa tingkat penggunaan napza akan semakin 

marak dalam beberapa tahun ke depan. Hasil proyeksi memperkirakan angka 

prevalensi pengguna napza akan meningkat sekira 2,6% di tahun 2013. 

 

Salah satu bentuk kebijakan yang menonjol dalam mengendalikan 

penyalahgunaan napza adalah diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana 

terhadap para pengguna napza. Walaupun demikian, besarnya sumber daya 

yang diinvestasikan dalam upaya penegakkan hukum di seluruh dunia, dengan 

melakukan penangkapan serta pemenjaraan terhadap pengguna napza, tidak 

menunjukan penurunan angka pengguna dan angka penggunaan yang cukup 

berarti. Data yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) menunjukkan bahwa pasokan zat illegal turunan opiat, seperti 

heroin, di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 380% dalam beberapa 

dekade terakhir; yaitu dari 1.000 metrik ton pada tahun 1980 menjadi lebih 

dari 4.800 metrik ton pada tahun 2010. Peningkatan ini berbarengan dengan 

penurunan harga heroin sebesar 79% di Eropa antara tahun 1990–2009. Fakta 

serupa juga terjadi di Indonesia; data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) pada tahun 2011 menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkotika. Pengungkapan 

kasus di tahun 2006 yang berjumlah 17.326 kasus, meningkat menjadi 26.461 

kasus di tahun 2010.  

 

Peningkatan permasalahan napza di tingkat nasional dan global membuat 

pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-undang 

narkotika untuk merespon situasi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang yang disahkan untuk 

memperbarui undang-undang Narkotika sebelumnya yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997. Undang-Undang baru tentang Narkotika ini memiliki 

tujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan kecenderungan penggunaan, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif, yang disinyalir akan memakan lebih banyak 

korban. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

napza dan mencegah serta memberantas peredaran napza gelap. Untuk mencapai 

upaya tersebut Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban Pecandu 

                                                             
1
 BNN dan PPKUI 2011 
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Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, pada Pasal 

55 yang mewajibkan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk 

melakukan wajib lapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar bisa mendapatkan layanan 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial2. Sementara kewenangan Hakim dalam memutuskan vonis untuk menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ataupun tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika diatur dalam Pasal 103. Mengacu 

pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah 

Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan turunan yang mengatur teknis 

pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna napza seperti Peraturan Pemerintah 

Nomor. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika, 

yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum 

atau hakim, sesuai tingkat pemeriksaan masing-masing, memliki kewenangan 

untuk menempatkan pengguna napza dalam lembaga rehabilitasi medis/sosial. 

Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 tahun 2010 

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 tahun 2011 serta Surat Edaran 

Jaksa Agung Nomor SE 002/A/JA/02/2013 dan ditambah dengan petunjuk teknis 

dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor. B 

601/E/EJP//02/2013. Rangkaian peraturan ini secara terstruktur telah mengatur 

dengan jelas hal-hal yang terkait dengan penempatan pecandu napza dalam 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. 

 

Namun ternyata implementasi dari Undang-undang tersebut belumlah 

optimal, karena berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 

26.906 orang atau sebanyak 38,7 % dari jumlah total warga binaan yang 

berada di dalam penjara adalah pengguna napza3. Situasi hunian di dalam 

penjara Indonesia pada saat ini sudah jauh melebihi kapasitas. Dan menurut 

Sistem Database Pemasyarakatan terdapat 463 penjara di Indonesia, termasuk 

13 penjara yang dibuat khusus untuk tindak pidana narkotika, memiliki 

jumlah kapasitas total 110.102 narapidana. Data yang dikeluarkan oleh Sistem 

Database Pemasyarakatan pada bulan Januari 2014 menunjukkan bahwa 

jumlah hunian penjara mencapai 161.169 narapidana, yang artinya penjara 

                                                             
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

4 http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/kanwil/all/year/2013/month/4  
 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/kanwil/all/year/2013/month/4
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tersebut memiliki kelebihan jumlah hunian sebesar 146%4. Kondisi ini 

menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk risiko penyebaran 

penyakit menular seperti HIV, Tuberculosis, kolera, dan penyakit diare lain 

yang terkait dengan masalah sanitasi yang tidak memadai, gizi buruk dan 

gangguan psikologis5. 

 

Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna napza dalam proses hukum 

oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk 

mengurangi angka penggunaan napza. Perbedaan pemahaman antara 

permasalahan kriminal dalam sistem peradilan pidana dan permasalahan 

kesehatan ini berdampak besar pada implementasi upaya penanggulangan 

permasalahan napza di Indonesia.  

 

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, upaya penangkapan dan 

pemenjaraan terhadap pengguna napza dianggap akan menjauhkan pengguna 

napza dari upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ketergantungan, serta 

meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Penghuni tahanan 

memiliki kebutuhan kesehatan yang jauh lebih besar daripada populasi umum. 

Gangguan kesehatan mental tinggi, penggunaan napza, penyakit kronis, 

penyakit menular dan kecacatan ( ABS 2010; Condon et al.2007b; Buttler et 

al.2011; Hockings et al.2002 ) adalah beberapa permasalahan kesehatan yang 

dihadapi oleh warga binaan di dalam penjara. Gangguan kesehatan mental dan 

napza sangat lazim terjadi di kalangan penghuni penjara. Hanya sekira 

seperempat dari total jumlah tahanan yang tidak memiliki masalah tersebut 

(Friestad & AMP; Kjelsberg 2009; Smith & AMP; Trimboli 2010). Pemidanaan 

terhadap pengguna napza juga membuka peluang untuk meningkatkan tindak 

kejahatan. Selain itu, kurangnya akses ke sumber daya, pola penggunaan napza 

serta kesenjangan kesehatan juga dapat menjadi faktor yang saling 

memperkuat. Sejumlah besar orang yang dikirim ke penjara atas pelanggaran 

napza sekarang telah menyelesaikan persyaratan masa hukuman mereka dan 

kembali masyarakat. Program persiapan untuk kembali ke masyarakat 

(reintegrasi) yang tidak proporsional, tanpa sumber daya (pendidikan, 

kesempatan kerja, asuransi, perawatan kesehatan, perumahan, dan hak untuk 

                                                             
5 Sistem Database Pemasyarakatan (2014), available from : 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/mont
h/1 

 

6 Open Society Foundation (2011). Petrial Detention and Health : 

Unintended Consequences, Deadly Result
 

 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/1
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/1
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memilih) membuat pengguna napza menghadapi risiko lebih tinggi mengalami 

kepulangan dalam keadaan sakit dan meningkatkan beban keluarga serta 

masyarakat6. 

 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab 

yaitu bagaimanakah dampak pengabaian hak rehabilitasi bagi pengguna napza 

dalam proses hukum? Secara umum kajian ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak dari pengabaian hak rehabilitasi bagi pengguna napza yang sedang 

menjalani proses hukum. 

 

TUJUAN KHUSUS 

Adapun secara khusus penelitian ini memiliki tujuan : 

a) Mengidentifikasi pengalaman Pecandu/korban penyalahguna NAPZA 

dalam proses hukum. 

b) Mengidentifikasi dampak psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan bagi 

pengguna napza selama menjalani proses peradilan, maupun setelah 

putusan peradilan. 

c) Mengidentifikasi cara pandang pemangku kepentingan terkait dampak 

pemidanaan terhadap pengguna napza dalam proses hukum. 

 

METODE PENELITIAN 

PENDEKATAN 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

dasar teori pendekatan fenomenologis yang mengkaji pengalaman manusia 

melalui deskripsi dari orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa 

tertentu. Deskripsi ini disebut sebagai pengalaman hidup. Tujuan dari studi 

fenomenologi adalah untuk menggambarkan makna pengalaman dari setiap 

subyek/responden (Donalek, 2004). Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 

secara mendalam dampak dari pengabaian hak rehabilitasi berdasarkan dari 

berbagai pengalaman para pengguna napza selama menjalani proses hukum 

 

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di 5 provinsi di Indonesia dengan mengambil 1 

Kota/Kabupaten per propinsi yaitu Medan (Sumatera Utara), DKI Jakarta, 

Bandung (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan) dan Mataram (Nusa 

Tenggara Barat). Penentuan lokasi kota/kabupaten dilakukan berdasarkan 3 
                                                             
6 Iguchi, Y. Martin,PHD Jennifer A. London Nell Griffith Forge, PhD Laura Hickman, PhD Terry Fain, 

MS, MA Kara Riehman, PhD. (2002) Elements of Well-Being Affected by Criminalizing the Drug User. 

Public Health Report : Volumen 117, Supplement 1 
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kota/kabupaten yang berada dalam wilayah yang tercakup dalam Surat 

Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum no. B601/E/EJP//02/2013 dan 2 

kota lainnya yang diambil adalah sebagai pembanding dari area yang tidak 

tercakup dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum 

No.B601/E/EJP//02/2013.  

 

PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu dengan metode Focused Group Discussion (FGD) 

dan wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini adalah panduan Focused Group Discussion (FGD) dan panduan 

wawancara mendalam. 

 

INFORMAN DALAM PENELITIAN 

Pemilihan informan sebagai nara sumber dalam penelitian ini berdasarkan 

pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, 

memiliki data yang dibutuhkan, dan bersedia memberikan informasi yang 

lengkap serta akurat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Pengguna napza yaitu orang yang berstatus sebagai warga binaan baik 

yang berada di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan 

karena perkara Narkotika dan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan 

perkara Narkotika yang tertangkap pada bulan Januari tahun 2010 

sampai dengan pada saat pengambilan data penelitian dilakukan. 

 

b. Pihak terdekat dari pecandu dan korban penyalahgunaan napza yaitu 

keluarga/pasangan/sahabat/rekan kerja dari pengguna Narkotika baik 

yang berada di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan 

dengan perkara Narkotika dan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan 

perkara Narkotika. 

 

c. Pemangku kepentingan bidang Narkotika yaitu orang-orang yang 

memiliki wewenang dalam sistem peradilan (penyidik, penuntut umum 

dan hakim), orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal 

penyedia layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial (Perwakilan: 

BNNP/K, Bagian Pelayanan Dasar/NAPZA Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Biro Napza Dinas Sosial 

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Lembaga 

Pemasyarakatan setempat) 
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KELEMAHAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan penelitian: 

1. Pada saat diskusi grup terfokus di dalam Rutan Tanjung Gusta, 

Medan responden tidak leluasa untuk menyampaikan 

pendapatnya karena ada pegawai dari Rutan yang mondar-

mandir di lokasi diskusi. 

 

2. Pemangku kepentingan yang diwawancarai secara mendalam ada 

yang tidak memahami isu dan ikut wawancara hanya karena perintah 

dari atasannya. 
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PENGALAMAN PENGGUNA NAPZA DALAM MENJALANI PROSES HUKUM 

Proses pengambilan data dilakukan dengan cara Focused Group Discussion 

(FGD) dan wawancara mendalam dengan pengguna napza yang sedang 

menjalani proses hukum yaitu narasumber yang juga adalah Warga Binaan 

Pemasyarakatan dan Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan perkara 

Narkotika. Dalam proses FGD dan wawancara mendalam ini, tim peneliti 

berupaya untuk menangkap gambaran pengalaman para pengguna napza yang 

tidak mendapatkan haknya untuk masuk ke lembaga rehabilitasi saat 

berhadapan dengan hukum. 

 

KEKERASAN 

Tindak kekerasan menjadi fakta yang ditemukan dalam studi ini yaitu 

berdasarkan pengalaman yang diungkapkan oleh responden. Ketika menjalani 

proses hukum, kerap terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum 

aparat penegak hukum, dalam hal ini dilakukan oleh oknum kepolisian, pada 

proses penangkapan dan penyidikan. 

 

“…(saya) sempat di cekek leher saya, sempat didudukin, terus 

kaki saya di injek, dia mau mengetahui dimana barang bukti 

yang saya simpan.” Ungkap informan pengguna Narkotika 

laki-laki, Jakarta. 

 

Tindak kekerasan ini tidak hanya dialami oleh pengguna napza laki-laki 

bahkan pada beberapa kasus juga dialami oleh perempuan. Hal ini diungkap 

melalui keterangan yang diberikan informan yang menjadi responden dalam 

studi ini. Penyidik tidak segan-segan untuk memukul dan menampar agar 

perempuan tersebut bersedia mengaku dan memberikan keterangan. 

Informan juga mengungkapkan bahwa pada saat penangkapan dan 

penggeledahan, pengguna napza perempuan mengaku telah ditelanjangi oleh 

oknum polisi laki-laki untuk menemukan barang bukti napza yang diduga 

disimpan di tubuhnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

prosedur yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam penjelasannya berbunyi 

“Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita 

dilakukan oleh pejabat wanita” 

 

Penggunaan kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum dalam proses 

penegakkan hukum pidana seakan telah membudaya. Hal ini juga telah 

ditunjukkan dalam studi sebelumnya yang berhasil didokumentasikan oleh 
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Kontras pada bulan Juli 2005 – Juni 2006, di mana beberapa kasus berujung 

pada kematian (Mimbar Hukum, 2011). Fakta pada studi sebelumnya juga 

menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni diantara lebih dari sepuluh 

juta orang yang berada dalam tahanan (termasuk tahanan pra-persidangan 

dan pasca-putusan sidang) di seluruh dunia, mereka yang berada dalam 

tahanan pra-persidangan adalah yang paling berisiko terhadap penyiksaan 

(Roy Walmsley dalam Open Society Foundation, 2010). Tahanan pra-

persidangan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pihak berwenang yang 

menahan. Banyak di antara mereka yang menganggap penyiksaan adalah cara 

paling cepat untuk mendapatkan informasi atau pengakuan serta cara yang 

paling mudah untuk mempraktekkan metode pengendalian fisik dan mental 

atas para tahanan. Sayangnya, pada kebanyakan sistem, saat adanya insentif 

maksimum untuk melakukan penyiksaan ini, biasanya bertepatan dengan 

waktunya dengan kondisi di mana pengawasan atas kegiatan polisi berada 

pada saat yang paling sedikit. Mereka yang berasal dari sektor masyarakat 

paling miskin dan paling tidak beruntung menjadi target yang berada pada 

posisi sangat berisiko (Manfred Nowak, 2009). 

 

Tindak kekerasan yang terjadi selama proses penyidikan ini tidak sesuai 

dengan yang telah diatur dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Keterangan tersangka 

dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan 

atau dalam bentu apapun” 

 

PENYIDIKAN DALAM KONDISI DI BAWAH PENGARUH NAPZA 

Pengguna napza mengaku bahwa mereka menjalani proses penyidikan dari 

awal sampai pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

dalam keadaan berada di bawah pengaruh napza. Beberapa dari mereka ada 

yang tertangkap pada saat sedang menggunakan napza maupun saat hendak 

bertransaksi untuk membeli napza, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan 

oleh penyidik mereka masih dalam kondisi “mabuk” atau berada di bawah 

pengaruh napza. Selain itu, lamanya waktu pemeriksaan yang berlangsung 

sering menyebabkan para pengguna napza akhirnya mengalami gejala fisik 

putus zat atau “sakaw” dan tidak ada penanganan kesehatan yang diberikan. 

Hal tersebut mempengaruhi daya pikir dan fokus  mereka dalam memberikan 

keterangan pada saat pemeriksaan, karena mereka mengalami kesulitan 

berkonsentrasi dan berpikir jernih 

 

“Pada saat itu saya belum terlalu percaya saya tertangkap. 
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Karena masih berpengaruh (obat), jadi perasaan masih 

senang-senang saja” (WBP Perempuan, Makassar) 

 

“Pas udah di BAP, pas diliat kok pasalnya jadi banyak teuing, 

ya udah tanda tangan aja…ngga sempat baca… kan waktu itu 

lagi makan obatnya banyak.” (WBP Perempuan, Bandung) 

 

“Waktu di BAP, karena saya ngga tahan dari jam 1, BAP saya 

jam 3 siang sampai jam 1 malam dan saya banyak mikir dan 

depresi jadi saya sakit. Yang kedua saya sakitnya setelah 

selesai pengaruh Narkoba.” (WBP Perempuan NTB) 

 

Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan proses Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) di mana seseorang yang akan dimintai keterangan harus 

ditanya terlebih dahulu apakah yang bersangkutan sedang dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan tidak tertekan. Namun hal ini 

terjadi juga dikarenakan minimnya pengetahuan pengguna napza tentang apa 

yang menjadi haknya selama menjalani proses hukum, seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 

menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan 

kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.” 

 

MANIPULASI 

Manipulasi berasal dari Bahasa Inggris, yakni “manipulate” yang bisa diartikan 

sebagai penggelapan atau penyelewengan. Menurut Wikipedia Bahasa 

Indonesia, manipulasi adalah suatu proses rekayasa dengan cara melakukan 

penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengaburan terhadap 

sebagian atau keseluruhan diri dari sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta 

atau sejarah yang dilakukan oleh sistem perancangan sebuah nilai (value). 

Yang terpenting adalah adanya tindakan penanaman gagasan (ide), sikap 

(attitude), sistem pemikiran (mindset), perilaku dan tingkah laku (behavior) 

dan kepercayaan (religi). Rekayasa proses peradilan yang banyak ditemui 

selama proses penegakkan hukum di Indonesia tidak hanya pada perkara 

narkotika. Namun memang celah rekayasa yang paling memungkinkan untuk 

dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum cukup banyak dan besar 

terdapat pada perkara narkotika. Salah satu bentuk rekayasa yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum dalam perkara narkotika adalah merekayasa hasil 

uji laboratorium napza sebagai alat bukti yang sah. Hasil uji laboratorium 
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merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana jika surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi yang 

berwenang. Namun pengguna napza harus membayar sejumlah uang untuk 

mendapatkan barang bukti yang sah tersebut. 

 

“Karena waktu saya ditangkap, saya sempat pakai, paginya 

juga waktu bangun tidur saya pakai…tiap hari malah…jarum 

suntik yang didapat saja masih basah… pas di kantor polisi itu 

kita di tes urin hasilnya negatif… Tapi kalau mau positif kita 

baku atur saja berapa uangnya, kita ubah jadi positif.” (WBP 

Laki-laki, Makassar) 

 

NEGOSIASI 

Menurut keterangan responden ketika menjalani proses hukum, baik pada 

saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat di pengadilan terdapat proses 

negosiasi atau yang biasa dikenal dengan “jual-beli” dengan oknum aparat 

penegak hukum untuk mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan. Bentuk 

negosiasi atau “jual-beli” pun dilakukan dengan berbagai macam cara, antara 

lain : 

 

 Mengubah isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mengganti pasal 

di mana dominasi pemidanaan pengguna napza yang diterapkan 

oleh penegak hukum. Dalam penerapannya, pasal dalam Undang-

Undang Narkotika yang sering dikenakan adalah Pasal 111, 112, 

114 yang mengarah pada kriminalisasi terhadap pengguna napza. 

Pasal 127 yang mengarah kepada peluang rehabilitasi bagi 

pengguna narkotika akhirnya menjadi barang mahal yang 

diperjualbelikan.



 Mengurangi jumlah barang bukti napza. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor. 04 Tahun 2010 yang mengatur tentang batasan 

gramatur minimal kepemilikan barang bukti napza sebagai syarat 

untuk rehabillitasi pun menjadi celah untuk proses negoisasi agar 

jumlah barang buktinya dapat kurangi, sehingga memenuhi kriteria 

dan syarat rehabilitasi atau mengurangi peluang lama hukuman 

yang akan dijatuhkan.



 Mengurangi masa hukuman dalam penuntutan dan vonis. Dengan 

diterapkannya Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang 
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Narkotika yang menerapkan hukuman paling singkat 4 tahun tetapi 

dibarengi dengan adanya kebijakan peluang untuk rehabilitasi bagi 

pengguna napza dengan mempertimbangkan kondisi 

ketergantungannya, hal tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan 

untuk negosiasi demi meringankan penuntutan dan putusan 

pengadilan.

 

 “Saya ditawari kalau saya membayar 85 (juta) saya bisa bebas 

pada saat itu juga” (WBP Laki-laki, Makassar) 

 

“Pertama kali aku ketangkap saya diajak negosiasi 30 juta (untuk) 86 

(kode kepolisian untuk ‘mengerti’ namun sering diinterpreatiskan 

sebagai istilah untuk ‘pengertian’ dalam arti ‘penyuapan’ atau uang 

sogok’) ditempat” (Mantan WBP Laki-laki, Medan) 

 

“Kemaren saya ada kakek, jadi kakek bilang 1 barang bukti aja 

dinaikkan buat pelajaran aku aja. Jadi kemaren itu kakek gak mau 

aku dibebaskan, ‘biar aja lah jadi pelajaran buatm,u tapi pasal dulu 

kakek yang hilangkan jadi gak ada duit’. Jadi sebetulnya kakek 

bantu, cuma gak bebas… karena kakek (anggota) Polri” (Mantan 

WBP Laki-laki, Medan) 

 

“Pada saat itu keluarga bayar 15 juta sehingga dituntut 2 tahun 6 

bulan” (WBP Laki-laki, Makassar) 

 

“Untuk mengubah BAP waktu itu saya bayar 8 juta, untuk jaksa 

saya bayar 17,5 juta” (Mantan WBP Perempuan, Makassar) 

 

Di kantor polisi sampai ke rutan sekitar 5 bulan 26 hari. Saya dapat 

tuntutan 4 tahun 2 bulan tapi vonis bebas… karena bukan saya 

yang megang barang… ada bayar 40 juta. Makanya bebas… 

(Mantan WBP Perempuan, Makassar) 

 

TUKAR KEPALA 

Tukar kepala adalah istilah yang sering digunakan di kalangan pengguna 

napza yang menjalani  proses hukum. Maksudnya adalah pada saat tertangkap, 

seseorang diberitahu bahwa yang bersangkutan dapat bebas asalkan bersedia 

untuk menyebut nama orang lain yang bisa dijadikan penukar. Responden 

mengaku pada saat ditangkap mereka ditawari untuk menyebutkan nama 
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rekannya untuk bertukar posisi sehingga mereka dapat bebas. Namun 

terkadang hal tersebut tidak benar-benar terjadi. Adakalanya saat nama lain 

sudah disebutkan dan ditangkap, informan tetap tidak dibebaskan. 

 

“...terus waktu saya ditangkap, saya di iming-imingi bila saya 

menunjuk teman ataupun bandar maka saya akan dibebaskan. Pada 

saat itu saya tidak menunjuk siapapun dan saya langsung dibawa ke 

kantor polisi terus di setrum” (WBP Laki-laki, Makassar) 

 

“Tapi maunya tukar kepala. Pas malam itu, dia (polisi) dapat hapeku, 

transaksi saya dengan teman. Dia bilang ini ada bukti, jadi dia kacak 

dia dapat. Kalau ini dapat, saya akan bebaskan kamu, Ternyata tidak. 

Didapat dua-duanya” (WBP Perempuan, Makassar) 

 

 

Informan pengguna napza juga mengungkapkan bahwa mereka adalah 

korban tukar kepala sesama rekannya yang tertangkap. Bahkan 

beberapa dari mereka tidak menguasai atau membawa napza sebagai 

barang bukti; dan bukti yang digunakan hanyalah percakapan telepon 

dengan rekannya beserta pengakuan rekannya yang telah tertangkap 

lebih dahulu. 
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DAMPAK PENGABAIAN HAK REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA 

DALAM PROSES HUKUM 

 

DAMPAK PSIKOLOGIS 

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh responden baik dalam proses 

FGD maupun wawancara mendalam, selama responden menjalani proses 

hukum mereka merasa tertekan atau “stress” karena terpisah dari keluarga 

dan juga memikirkan kondisi keluarga yang ditinggalkan. Berbeda dengan 

respoden perempuan yang merasa tertekan karena meninggalkan anak-anak 

mereka yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk makan serta 

pendidikan, responden laki-laki mengungkapkan bahwa selain tertekan 

karena harus meninggalkan keluarga, mereka juga merasa tertekan karena 

ketika menjalani proses hukum isteri meminta bercerai. 

 

“Stress banget, kita merasa terpisah banget sama 

keluarga, terutama dengan anak-anak gitu.. ” (WBP 

Perempuan, Bandung) 

 

“Stress kan.. Apalagi seperti saya punya anak banyak. 

Ada belum makan pada saat saya diambil. Tiga masih 

kuliah, yang kecil baru 2 tahun lebih. Suami juga ada di 

Lapas. Tulang punggung tidak ada, makan dari mana” 

(WBP Perempuan, Makassar) 

 

“Kita udah masuk bui, penyakit pertama (adalah) istri 

minta cerai itu doang, di situlah jadi timbul dia macam-

macam, ya jadi stress, ada yang bunuh diri…” (WBP 

Laki-laki, Bandung) 

 

Tekanan psikologis tidak hanya dialami pada saat responden tertangkap 

kemudian menjalani masa hukuman, namun juga dirasakan ketika mereka 

sudah memasuki akhir masa hukuman. Mereka mengungkapkan bahwa selain 

perasaan senang karena hampir usai menjalani masa hukuman, ada juga rasa 

khawatir, apakah mereka mampu mengendalikan hasrat untuk tidak 

menggunakan napza pada saat kembali ke masyarakat, terutama ketika 

mereka berada di lingkungan teman-teman yang masih menggunakan napza. 

 

“...misalnya saya keluar saat ini dengan lingkungan dan teman-

teman yang masih memakai begitu..apa mampu saya kuat iman, 

karena saya pernah menjadi pecandu, pasti saya merasa 
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kepengen. Itu dah saya kepengen direhabilitasi” (WBP 

Perempuan NTB) 

 

Dalam hal ini responden juga mengungkapkan bahwa ada kebutuhan 

rehabilitasi yang harus dipenuhi, di mana hal tersebut tidak mereka dapatkan 

selama menjalani masa hukuman. 

 

DAMPAK SOSIAL 

 

STIGMA DAN DISKRIMINASI 

Selama menjalani proses hukum responden mengalami dampak sosial, baik 

ketika mereka masih menjalani hukuman maupun ketika mereka sudah selesai 

dan kembali ke masyarakat. Dalam proses FGD dan wawancara mendalam 

dengan responden, terungkap bahwa selama menjalani proses hukum mereka 

merasa telah kehilangan kepercayaan dari keluarga dan orang terdekat serta 

dikucilkan oleh masyarakat. 

 

“Saya dicampakkan dari lingkungan dan… saya bercerai dengan 

istri saya” (Mantan WBP Laki-laki, Jakarta) 

 

“Setelah keluar bingung mau kemana” (WBP Perempuan, 

Medan) 

 

 

Dampak sosial tidak hanya dirasakan oleh pengguna napza yang sedang 

menjalani proses hukum, namun juga oleh keluarga mereka. Anak-anak 

mengalami pengucilan karena orang tua mereka berada dalam tahanan. 

 

“Keluarga yang rugi, anak aja yang sedih ya, kadang-

kadang diejek bapaknya di penjara gitu” (WBP Laki-laki, 

Medan) 

 

 

ISTRI MINTA CERAI 

Temuan menarik lainnya dalam studi ini adalah dampak sosial yang dialami 

oleh pengguna napza laki-laki. Selama menjalani proses hukum, istri mereka 

mengajukan permohonan untuk bercerai. 

 

“Istri juga kalau gak minta cerai, dia makan dari mana? Jadi 

kagak bisa salahkan istri juga. Nah kalau bagi saya kena 
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hukuman 5 tahun, istri minta cerai (itu) manusiawi” (WBP 

Laki-laki, Bandung) 

 

 

BERADA PADA LINGKARAN KRIMINAL 

Lingkungan sosial selama menjalani proses hukum di dalam lingkungan 

tahanan menjadi ajang bersosialisasi di antara sesama warga binaan. Kondisi 

lingkungan tahanan yang tidak menyediakan ruang terpisah antara warga 

binaan pengguna napza dan warga binaan kategori bandar dan/atau pengedar 

napza membuat mereka harus saling berinteraksi. Bahkan di beberapa Rumah 

Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki permasalahan 

kelebihan hunian, warga binaan pengguna napza terpaksa ditempatkan 

bersama dengan warga binaan tindak kriminal lainnya. Dalam proses FGD dan 

wawancara mendalam dengan responden terungkap bahwa selama menjalani 

proses hukum mereka belajar ilmu kriminal lain dan mengenal lebih banyak 

jaringan bandar yang lebih besar. 

 

“Aku masuk (karena) kasus narkoba. Begitu keluar bisa dapat 

ilmu kriminal. Nah, sosialisasi di dalam itu kan bukan mendidik, 

(karena) tidak ada pelajaran yang kita dapatkan” 

 

STIGMA GANDA PADA PEREMPUAN 

Pengguna napza perempuan mengalami stigma berlapis dari masyarakat. 

Sebagaimana budaya yang tumbuh di Indonesia, perempuan diharapkan untuk 

melakukan hal-hal yang baik menurut norma yang berkembang di masyarakat. 

Hal ini menyebabkan pengguna napza perempuan menghadapi stigma berlapis 

di masyarakat, yaitu sebagai perempuan narapidana dan juga sebagai 

pengguna napza. 

 

“Masyarakat beranggapan negatif kepada kita kalau keluar dari 

tahanan. Mereka mengatakan kita tidak bakalan berubah…. 

Apalagi sebagai perempuan yang pakai narkoba” (Mantan WBP 

Perempuan, Makassar) 

 

“Saya stress… Suami saya sudah di Lapas. Suami saya, waktu saya 

diambil itu dia sudah 1 tahun 4 bulan. Suami saya minta tolong 

antarkan ini untuk teman” (WBP Perempuan, Makassar) 
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DAMPAK EKONOMI 

 

KEHILANGAN PENDAPATAN DAN PEKERJAAN 

Dampak ekonomi yang dialami oleh pengguna napza selama menjalani proses 

hukum adalah kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Sebagaimana 

data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2011, 

pengguna napza di Indonesia berada pada rentang usia 10 – 59 tahun (BNN, 

2011), yang mana merupakan usia produktif seseorang untuk bekerja. Dari 

keterangan yang dihimpun dalam studi ini, responden mengungkapkan bahwa 

mereka kehilangan pekerjaan sejak ditangkap dan menjalani proses hukum. 

Dalam proses FGD, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa mereka 

adalah tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari dan menanggung biaya pendidikan untuk anak mereka. 

Begitu pula dengan mereka yang bekerja mandiri atau memilki usaha mandiri, 

akhirnya harus mengalami kebangkrutan dan peluang untuk kembali memulai 

usaha mandiri dari awal menjadi semakin kecil. 

 

Proses hukum pada pengguna napza tidak hanya berisiko pada kehilangan 

pekerjaan pada saat menjalani masa hukuman. Selain itu mereka juga 

menghadapi risiko menjadi pengangguran yang berkepanjangan atau 

menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan setelah dibebaskan. 

 

“Saya baru mengajukan permohonan kerja…ada tes-tes yang saya 

lalui…tapi pada kenyataanya diketahui saya (seorang) pecandu, 

akhirnya saya tidak diterima” (Mantan WBP laki-laki, Makassar) 

 

“(Setelah) keluar dari tahanan, susah dapat pekerjaan yang baik-

baik.” (Mantan WBP Perempuan, Makassar) 

 

Stigma sebagai mantan narapidana, ditambah dengan kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan pendidikan, akhirnya sangat membatasi kesempatan 

untuk memiliki pendapatan yang cukup bagi para mantan narapidana ini 

seumur hidupnya . 

 

“Kerja di percetakan saya berhenti. Anak saya gak ada yang 

nafkahin… kontrakan juga… harus ditanggung istri saya, banyak 

tekanan ekonomi… juga ga bisa ngirimin untuk istri” (Laki-laki, 

Jakarta) 

 

Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh para pengguna napza yang 
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sedang menjalani proses hukum, tetapi juga dirasakan oleh keluarga mereka. 

Hal ini diungkapkan oleh responden, bahwa sejak mereka menjalani proses 

hukum ketergantungan mereka terhadap keluarga menjadi sangat tinggi 

karena mereka tidak lagi bekerja. Akhirnya keluarga harus dibebani dengan 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung anggota keluarga 

mereka yang sedang menjalani proses hukum.  Keluarga harus menanggung 

biaya-biaya seperti untuk membawakan makanan, uang rokok dan keperluan 

lainnya. Selain itu keluarga juga masih harus mencari nafkah untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. Pada sejumlah kasus, istri dan bahkan anak-anak warga 

binaan harus mencari pekerjaan untuk menggantikan sumber pendapatan 

yang hilang. 

 

BIAYA YANG TERKAIT SELAMA PROSES HUKUM 

Selain kehilangan pekerjaan, pengguna napza ataupun keluarga mereka harus 

berjuang untuk menutup biaya proses hukum, biaya uang suap untuk oknum 

penegak hukum yang korup dan berbagai macam pengeluaran lainnya selama 

proses hukum berlangsung. Bahkan ketika mereka sudah mulai menjalani 

masa hukuman, kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi oleh negara, 

seperti makanan yang layak, air dan keperluan lainnya, masih harus dibayar 

sendiri oleh warga binaan. Tentunya pada saat pengguna napza menjalani 

proses hukum dan kehilangan pendapatan, biaya-biaya tersebut harus 

ditanggung oleh anggota keluarga, termasuk biaya transportasi untuk 

mengunjungi tahanan, makanan, rokok dan keperluan pribadi lainnya untuk 

tahanan. Bahkan tak jarang mereka juga seringkali harus memberi uang suap 

untuk penjaga tahanan. 
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DAMPAK KESEHATAN 

 

GEJALA PUTUS ZAT “SAKAW” 

Konsekuensi yang dimiliki oleh para penggunaan napza adalah terjadinya 

ketergantungan fisik, yang artinya bahwa seseorang bergantung pada asupan 

napza dan seiring waktu bisa terjadi peningkatan kebutuhan jumlah dosis 

yang digunakan untuk menghasilkan efek yang sama. Ketika seseorang 

berhenti menggunakan napza, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih dan 

situasi ini mengakibatkan gejala putus zat (withdrawal) yang ditandai oleh 

nyeri otot, kram perut, mual, muntah dan diare. Kondisi ini membutuhkan 

dukungan perawatan dan obat-obatan medis (American Accreditation Health 

Care Commission, 2012). Pada saat pengguna napza ditangkap untuk kemudian 

menjalani proses hukum, beberapa dari mereka masih merupakan pengguna 

napza aktif. Sehingga pada saat ditangkap dan menjalani tahap awal proses 

hukum, yaitu penyidikan ditingkat kepolisian, mereka seringkali mengalami 

gejala fisik putus zat yang tidak mendapatkan penanganan kesehatan maupun 

perawatan ketergantungan napza. 

 

“Saya berhenti di Polsek secara pasang badan, ya udah maenkan 

sakaw apa. Di situ sampek hampir 1 bulan lebih lah untuk 

menahan metadon” (WBP Laki-laki, Medan) 

 

“Pada saat sakaw muncul ya… Saya sakit, tulang rasa hancur… 

betul-betul hancur lebur…saya rasain sekitar 2 minggu…saya 

cuma berbaring-baring terus” (WBP Perempuan, NTB) 

 

Pada tahap penyidikan, Kepolisian tidak memiliki sarana perawatan 

ketergantungan napza untuk menangani gejala putus zat. Para responden 

mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan perawatan kesehatan 

seperti obat-obatan untuk mengurangi gejala sakit yang muncul. Namun 

beberapa dari mereka yang memiliki cukup uang bisa mendapatkan obat 

dengan membeli sendiri. 

 

Fakta ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip perawatan ketergantungan 

napza yang disusun oleh World Health Organization dan United Nation Office 

on Drug and Crime pada tahun 2008, di mana penanganan untuk orang dengan 

ketergantungan napza dalam sistem peradilan pidana harus mencakup 

perawatan sebagai sebuah alternatif dari penahanan dan menyediakan 

perawatan ketergantungan selama penahanan. Di Indonesia sendiri hal 

tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011 
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tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Untuk Pecandu Narkotika, di mana Pasal 13 

ayat (3) mengatur tentang Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses 

peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial dan kewenangan penempatan tersebut diatur dalam Pasal 

13 ayat (4) yaitu merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau 

hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi 

dari Tim Dokter. 

 

PENGGUNAAN NAPZA DALAM PENJARA 

Tidak adanya penanganan atau perawatan ketergantungan selama masa 

penahanan oleh pihak Kepolisian, berakhir pada permasalahan 

ketergantungan yang tidak tertangani. Sehingga ketika berada di Rumah 

Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan pengguna napza mulai menggunakan 

napza kembali. Bagi pengguna napza suntik, tidak tersedianya layanan alat 

suntik steril sebagai salah satu layanan pengurangan dampak buruk 

penggunaan napza di dalam Lembaga Pemasyarakatan, membuat pengguna 

napza suntik terpaksa menyewa jarum suntik secara ilegal dengan membayar 

sejumlah uang agar dapat menggunakan jarum suntik meskipun harus secara 

bergantian. Risiko penggunaan napza, khususnya di kalangan pengguna napza 

suntik, berhubungan erat dengan penularan HIV, Hepatitis B dan C melalui 

penggunaan jarum secara bergantian. Penggunaan napza non-suntik juga 

terkait dengan penularan HIV melalui meningkatnya perilaku seksual berisiko 

tinggi (WHO & UNODC, 2009). 

 

“Kalau make di kantor polisi masih bisa. Udah kita baru 

ditangkap, pengen make di kantor polisi masih bisa beli ma polisi.” 

(WBP Laki-laki, Bandung) 

 

“…segala sesuatunya itu serba uang, bahkan narkoba apapun di 

dalam itu lebih mudah didapet. Bahkan kuantitasnya pun lebih 

banyak, tapi di dalem itu jarum suntik kita sewa ke orang lain…” 

(Mantan WBP, Bandung) 

 

“Ada namanya itu ‘jarum suntik sejuta umat’. Artinya satu jarum 

suntik kadang 99 orang yang pakai… Kadang kasih pinjam teman, 

kadang ada sewanya, ceban… Jarum bekas sudah diasah lagi. 

Habis pakai diampelas lagi” (WBP Laki-laki, Makassar) 

 

Ketergantungan napza yang tidak tertangani dan hilangnya kesempatan untuk 

mendapatkan perawatan rehabilitasi napza selama menjalani proses hukum 
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memicu praktek penggunaan napza - baik ketika berada di Rumah Tahanan 

maupun pada saat sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika - 

terus dilakukan oleh para penggunanya hingga saat mereka dibebaskan. Pada 

beberapa kasus, pengguna napza yang telah usai menjalani masa hukuman dan 

dibebaskan akan merasakan gejala ketergantungan fisik atau gejala putus zat 

karena penggunaan terus-menerus selama berada di dalam penjara. Situasi ini 

akhirnya membuat mereka kembali menggunakan napza ketika sudah 

dibebaskan.  

 

“…Begitu keluar Lapas, pada saat itu memang dalam keadaan 

wakas (sakaw)…” (Mantan WBP Laki-laki, Bandung) 

 

“Pas begitu keluar, yang namanya istilahnya pemake yah otomatis 

lah suatu saat pasti ada sugest-nya juga pengen make, yah sekali-

kali sih” (Mantan WBP Perempuan, Bandung) 

 

MINIMNYA AKSES KESEHATAN 

Ketersediaan layanan kesehatan yang untuk warga binaan sangat terbatas, 

termasuk dari segi sumber daya manusia seperti dokter dan tenaga kesehatan 

lain yang jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah hunian Lembaga 

Pemasyarakatan. Selain itu, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan juga sangat 

minim. Yang tersedia hanyalah obat-obatan untuk pertolongan pertama saja. 

 

Kebersihan sanitasi lingkungan yang tidak higienis menjadi faktor penyebab 

tingginya angka penyakit kulit dan diare pada Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Faktor kebersihan individu dan sanitasi lingkungan erat hubungannya dengan 

keluhan penyakit kulit dan diare (Agsa, 2012) 

 

“Klinik ada hanya untuk pertolongan pertama saja, kalau buat 

rujukan yang sudah parah itu lambat, diundur-undur juga, kalau 

ada keluarga yang ngurus cepat-cepat dirujuk ke rumah sakit 

RSKO atau ke Kramatjati. Tapi kalau keluarganya engga ada 

dibiarin dulu sampai kritis, nanti baru dirujuk, sampai sana 

meninggal. Yang aku lihat sih rujukannya yang narkoba banyak 

yang meninggal, tiap hari saja ada 2 ” (Laki-laki, Jakarta) 

 

“Obat batuk, obat mencret, sakit kepala itu-itu aja obatnya. 

Ditambah lagi air yang ada di pemasyarakatan, khususnya di 

penjara, gak sehat gitu kan. Penyakit gatal kan berawal dari air 

yang kita konsumsi” (WBP Laki-laki, Medan) 
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“Di Lapas juga obatnya cuma satu macam. Kita sakit kepala, ga 

enak badan, mencret itu aja CTM, Ampisilin.. CTM… Ampisilin.” 

(Mantan WBP, NTB) 

 

DAMPAK PENDIDIKAN 

 

Pada kasus pengguna napza yang berhadapan dengan hukum dan masih 

berusia muda, mereka terganggu pendidikannya akibat dari proses hukum 

yang sedang berjalan. Mereka terpaksa harus berhenti sekolah ataupun kuliah, 

sehingga mereka akan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan ketika 

dibebaskan nanti. Hal tersebut membatasi potensi mereka untuk memperoleh 

pendapatan yang memadai dan pekerjaan lebih baik seumur hidupnya. Bahkan 

banyak pula dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikan kembali ketika 

dibebaskan, karena malu dengan status mereka sebagai mantan warga binaan. 

Selain itu, pada saat dibebaskan, mereka merasa usia mereka sudah terlalu tua 

untuk kembali melanjutkan sekolah. 

 

“Saya menjadi berhenti sekolah. Andai bisa rehab, mungkin saya 

sudah sekolah lagi dan melanjutkan masa-masa remaja saya” 

(WBP Perempuan, Jakarta) 

 

“Pada saat itu saya masih sekolah kelas 2 mau naik kelas 3 saya 

ketangkap dan saya keluar tidak melanjutkan sekolah lagi” 

(Mantan WBP Laki-laki, Medan) 

 

Selain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan selama 

menjalani proses hukum, sering kali anak-anak dari para pengguna napza juga 

tidak dapat melanjutkan pendidikan pada saat orang tua mereka menjalani 

proses hukum karena hilangnya pendapatan untuk biaya pendidikan. Bahkan 

pada beberapa kasus, anak-anak ini terpaksa mengambil peran sebagai 

pencari nafkah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan 

untuk anggota keluarga lainnya. 

 

“Saya ada anak 6… 2 Orang sekolah lagi” (WBP Laki-laki, Medan) 

 

“Sangat buruk…udah semua apa-apa, barang apa-apa habis… 

Anak nomor 2 berhenti sekolah waktu itu SMA kelas 2”(WPB Laki-

laki, NTB) 
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Fakta menarik terkait dengan dampak pendidikan yang menjadi salah satu 

temuan dalam studi ini adalah diungkapkannya bahwa selama menjalani 

proses hukum, khususnya pada saat mereka berada di Lembaga 

Pemasyarakatan, beberapa dari responden mengaku mendapatkan pendidikan 

rohani yang lebih baik. 

 

“Alhamdulillah lah, dari orang yang gak bisa ngaji akhirnya bisa 

ngaji…” (WBP Laki-laki, Bandung) 

 

“Konsen saya cuma sholat dan ngaji. Di sana saya bisa baca Al-

Quran dan nutfah, sholat, baca Al-Quran sampe tamat tiga kali 

khatam Al-Quran, tiga kali di sana”(WBP Laki-laki, NTB) 

 

CARA PANDANG PARA PEMEGANG KEPENTINGAN 

Untuk mengetahui informasi mengenai cara pandang para pemangku 

kepentingan terkait dampak pemidanaan terhadap pengguna napza dalam 

proses hukum, maka dilakukanlah pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dengan mereka. Para pemangku kepentingan yang terlibat adalah 

mereka yang berasal dari terkait yang terdiri dari institusi penegak hukum 

yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim serta institusi lain seperti Rumah 

Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Kesahatan, Dinas Sosial 

dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten. 

 

SEPAKAT BAHWA PENGGUNA NAPZA  ADALAH “KORBAN” 

Cara pandang para pemangku kepentingan antar institusi, baik institusi 

penegak hukum maupun institusi dinas serta lembaga terkait lainnya terhadap 

pengguna napza, tidak berbeda satu sama lain. Mereka mengungkapkan 

bahwa pengguna napza adalah “korban” yang seharusnya mendapatkan hak 

rehabilitasi. 

 

Pemangku kepentingan dari institusi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial 

mempunyai pandangan bahwa ketika pengguna napza tidak mendapatkan hak 

rehabilitasi dalam proses hukum, sama halnya dengan tidak dipenuhinya 

kebutuhan para pengguna napza tersebut. Dampaknya akan semakin buruk, 

karena mereka seharusnya mendapatkan perawatan untuk pemulihan, dan  

tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut bisa menghambat upaya 

pemberantasan napza karena sedikitnya pengguna napza yang mendapatkan 

perawatan. Rendahnya angka pengguna napza yang mendapatkan perawatan 

ini dipandang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan memberikan 

dampak yang lebih luas lagi, terutama pada kenaikan angka pengguna napza 
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baru khususnya di kalangan remaja dan generasi muda.  Remaja yang belum 

menjadi pernah menggunakan napza merupakan populasi yang berisiko dapat 

mulai mencoba dan menyalahgunakan napza. Para pemangku kepentingan 

dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga mengungkapkan bahwa perawatan 

rehabilitasi yang dilakukan memang harus sesuai kebutuhan dan menjadi hak 

dari pengguna napza. Namun fakta pada tingkat implementasinya, rehabilitasi 

hanya dapat dinikmati oleh sebagian elit tertentu. Misalnya ketika korbannya 

selebriti, begitu mudah untuk mengakses perawatan di tempat rehabilitasi dan 

seakan mendapatkan keistimewaan. Sementara masyarakat umum yang jelas-

jelas miskin justru banyak yang tidak mendapatkan kesempatan rehabilitasi 

serta harus berakhir di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan. 

Permasalahan napza ini erat kaitannya dengan isu kemiskinan. Fakta ini 

diungkapkan oleh Biro NAPZA & HIV/AIDS bahwa seringkali masyarakat 

miskin menjadi pihak yang dimanfaatkan kemiskinannya untuk dijerumuskan 

ke dalam lingkaran peredaran napza, yaitu dengan direkrut untuk menjadi 

kurir, pengedar dan bandar. 

 

Para pemangku kepentingan ini juga mengungkapkan bahwa seharusnya 

negara dapat menyediakan perlindungan yang maksimal dari segi sistem dan 

kebijakan, sehingga korban napza tidak semakin bertambah jumlahnya. Dalam 

hal ini diperlukan peran besar dari Pemerintah Daerah yang harus berupaya 

kuat untuk mendorong lahirnya tempat rehabilitasi yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna napza. 

 

Peluang untuk mendapatkan hak rehabilitasi bagi para pengguna napza dalam 

proses hukum tentunya memerlukan koordinasi antar instansi, yaitu instansi 

penegak hukum dan instansi dinas serta lembaga terkait. Selain itu juga 

diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah agar layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna napza dapat terwujud untuk mempersiapkan 

mereka agar dapat kembali ke masyarakat. Hal ini memerlukan kerjasama 

atau satu gerakan bersama dari segala disiplin ilmu. Misalnya dari segi 

kesehatan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Sisi 

ketenagakerjaan menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu bisa juga 

diberikan penguatan dari sisi keagamaan. Hal-hal tersebut di atas adalah 

berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pengguna napza sebagai bekal untuk 

kembali ke masyarakat. 

 

Dalam wawancara dengan institusi Kepolisian, pemangku kepentingan dari 

institusi ini mengungkapkan bahwa sudut pandang Kepolisian terhadap 

pengguna napza juga adalah sebagai korban yang tentunya membutuhkan 
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perlakuan khusus. Perlakuan ini maksudnya adalah penanganan secara khusus 

untuk membantu kesembuhan atau pemulihan secara efektif bagi pengguna 

napza. Maka disimpulkan bahwa seharusnya mereka ditempatkan di lembaga 

rehabilitasi, tapi untuk menuju ke sana, ada langkah-langkah yang harus 

ditempuh sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia. Langkah yang diambil 

haruslah merujuk kepada legal formal, yaitu di mana seorang pengguna napza 

harus dibuktikan statusnya melalui hasil penelaahan medis. Tanpa hasil 

penelaahan medis resmi, seorang pengguna napza tentunya belum dapat 

dianggap memenuhi syarat legal formal. Penelaahan medis tersebut merujuk 

pada hasil yang menyatakan bahwa seseorang layak dinyatakan sebagai 

pengguna napza yang membutuhkan perawatan rehabilitasi. 

 

KUHAP Pasal 124 menyatakan bahwa sejauh mungkin penempatan seseorang 

di suatu tempat, berfungsi sebagai tempat perawatan. UU Kepolisian No. 8 

Tahun 1981 menjelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika dimuat pasal tentang pecandu napza yang melaporkan 

diri wajib direhabilitasi dan tidak dikenakan hukum pindana. Namun apabila 

tertangkap, kemudian memilki bukti telah melaporkan diri, bukti telah 

menjalani rehabilitasi dan kepemilikan napzanya berada dibawah gramatur 

yang telah diatur dalam SEMA Nomor .04 Tahun 2010, semua berkas tersebut 

harus disampaikan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan dan persidangan. 

Adapun pihak yang akan memutuskan bahwasanya seseorang itu layak atau 

tidak untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi adalah Hakim dalam 

persidangan, dan bukan pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian mempunyai sistem 

administrasi perkara sendiri, begitu pula dengan Kejaksaan dan Pengadilan. 

Kepolisian tidak dapat melakukan proses penempatan rehabilitasi karena 

tidak ada jaminan tersangka tersebut dapat dihadirkan kembali dalam 

pemeriksaan selanjutnya. Penyidik tidak dapat melakukan penempatan 

tersangka pengguna napza ke dalam lembaga rehabilitasi karena risikonya 

proses penyidikan akan terbengkalai. Misalnya, apabila tersangka tersebut 

melarikan diri maka pihak Kepolisian bertanggung jawab secara institusi dan 

akan dikenakan sanksi. 

 

Atas dasar alasan di atas, apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 

25 Tahun 2011 di mana disebutkan bahwa penempatan rehabilitasi dapat 

dilakukan ketika proses penyidikan kepolisan, kejaksaan dan persidangan 

berlangsung, maka infrastrukturnya harus disiapkan terlebih dahulu. Yang 

dimaksud dengan infrastruktur di sini adalah pihak-pihak yang ditunjuk untuk 

bertanggung jawab atas tersangka pengguna napza selama yang bersangkutan 

menjalani rehabilitasi seiring dengan proses hukum yang berjalan. 
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Kepolisian juga mengungkapkan bahwa mengacu sebagaimana amanat 

Undang-undang Narkotika, maka tersangka pengguna napza berhak 

mendapatkan rehabilitasi, tentunya dengan memenuhi syarat antara lain 

tertangkap tangan sedang menggunakan napza, kepemilikan barang bukti 

dibawah gramatur yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor. 04 Tahun 2010, 

hasil uji laboratorium yang menyatakan positif napza, serta surat keterangan 

dari ahli seperti dokter dan psikiater yang didapat melalui proses penelaahan 

medis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pengguna 

napza yang membutuhkan perawatan rehabilitasi. 

 

Oleh karena itu Kepolisian berharap agar kebijakan ini dapat diperjelas dan 

dituangkan dalam peraturan yang lebih tinggi daripada sekedar dalam bentuk 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu dalam bentuk Undang-undang 

tentang rehabilitasi untuk pengguna napza yang harus diselesaikan, 

dirapatkan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Selain itu, 

terbatasnya fasilitas rehabilitasi baik dari segi kuantitas, kualitas maupun 

kapasitas juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Jika kita berbicara 

masalah perawatan untuk pengguna napza, maka harus ada tempat 

rehabilitasi yang memadai. Jika tempat rehabilitasinya tidak tersedia, hendak 

dikirim ke mana para pengguna napza yang sedang menjalani proses hukum 

itu? 

 

Pemangku kepentingan dari institusi Kejaksaan menyatakan bahwa dampak 

atas pengguna napza yang tidak mendapatkan rehabilitasi ketika sedang 

menjalani proses hukum adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri tentang 

adanya warga binaan yang tertangkap masih menggunakan napza setelah 

mereka masuk ke Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan.  

Menempatkan pengguna napza di dalam lingkungan penjara, tidak akan 

memperbaiki atau menyelesaikan masalahnya, justru kemungkinannya akan 

semakin merusak. Seharusnya jalan yang paling baik memang adalah dengan 

menempatkan pengguna napza di lembaga rehabilitasi, misalnya di fasilitas 

milik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memang betul-betul memilki 

kemampuan, kapasitas dan pengelolaan profesional. 

 

Selain itu, pengguna napza yang tidak mendapatkan rehabilitasi akan 

berdampak terhadap masalah kelebihan kapasitas hunian dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Masalah kelebihan kapasitas hunnian di Lembaga 

Pemasyarakatan ini juga berakibat buruk bagi pengguna napza yang 

seharusnya menjalani rehabilitasi, karena mereka akhirnya bergaul dengan  



Studi kasus 5 Kota 
 

pengedar, bandar dan kriminal lain. Dengan kata lain, tujuan untuk membuat 

perilaku mereka menjadi lebih baik tidak bisa tercapai dengan cara 

menempatkan mereka di Lembaga Pemasyarakatan.  

 

Secara institusi, Kejaksaan menangani perkara narkotika dengan berpatokan 

pada Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di samping 

itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2011, Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 04 Tahun 2010 serta Surat Edaran Jaksa 

Agung (SEJA) Nomor SE-002/A/JA/02/2013 yang dijadikan sebagai bahan 

acuan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, jika pengguna napza 

dianggap memenuhi syarat untuk ditempatkan di lembaga rehabiltasi maka 

Jaksa akan mengambil keputusan yang sesuai. 

 

Menurut Jaksa, dalam perkara narkotika sudut pandang yang digunakan 

haruslah komprehensif dan bukan secara parsial. Jadi tidak hanya melihat 

pada aspek menyimpan, memiliki dan membeli napza saja, karena jika 

demikian maka semua pengguna napza pasti memenuhi Pasal 112 dan 114 

Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Jaksa juga 

harus mau menggali arah tujuannya lebih jauh lagi, apakah napza tersebut 

untuk digunakan sendiri dan orang tersebut memiliki riwayat penggunaan 

napza; atau untuk diantar atau dijual kembali. Fakta ini harus dilihat secara 

komprehensif. 

 

Penuntutan oleh Jaksa merupakan tahap kedua. Jaksa berharap pada tahap 

penyidikan di tingkat Kepolisian sudah dilakukan penelaahan medis oleh 

dokter untuk mengidentifikasi apakah tersangka membutuhkan perawatan 

ketergantungan atau tidak. Sehingga rujukan hasil penelaahan tersebut dapat 

digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilanjutkan sampai ke 

proses peradilan. Namun Jaksa juga memberikan catatan bahwa dalam 

perkara narkotika, semua pihak haruslah sangat jeli dan selektif agar 

kebijakan rehabilitasi ini tidak disalahgunakan oleh pengedar yang berkedok 

sebagai pengguna. Untuk itu, digunakanlah acuan yang diarahkan dalam Surat 

Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-002/A/JA/02/2013. Kebijakan tertinggi 

misalnya setingkat Undang-undang tentunya tidak dapat mengakomodir 

secara mendetail, oleh karena itu perlu dibuat aturan turunannya, seperti 

misalnya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang gunanya untuk mengatur lebih 

detail teknis pelaksanaan rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-undang. 

 

Kejaksaan juga berharap implementasi kebijakan rehabilitasi ini dapat 

diterapkan secara menyeluruh, khususnya untuk pengguna napza yang berasal 
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dari keluarga kurang mampu. Akses penelaahan medis dari dokter ahli 

seharusnya sudah menjadi keharusan petugas untuk menyediakannya. Hal 

tersebut perlu ketegasan dan keseriusan dari Pemerintah di dalam 

implementasinya. Selain itu, kendala lainnya adalah tidak semua 

daerah/provinsi memiliki fasilitas rehabilitasi napza. 

 

Pemangku kepentingan dari institusi penegak hukum pengadilan dalam 

perkara napza yaitu hakim, mengungkapkan bahwa angka kematian pengguna 

napza yang tinggi adalah dampak dari tidak terpenuhinya hak pengguna napza 

untuk mendapatkan rehabilitasi ketika sedang menjalani proses hukum. Hal 

ini tentunya akan memberikan pengaruh yang tidak sehat bagi generasi yang 

akan datang. 

 

Menurut hakim yang menjadi narasumber dalam studi ini, dalam proses 

hukum untuk perkara narkotika, wewenang hakim adalah memutuskan 

perkara atau menjatuhkan vonis terhadap tersangka. Hal yang dirasakan 

menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan untuk vonis rehabilitasi 

bagi tersangka pengguna napza banyaknya berasal dari strategi penyusunan 

dakwaan. Menurut Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

pengguna napza yang harus mendapatkan layanan rehabilitasi adalah mereka 

yang masuk ke dalam kategori pecandu; korban dan pengguna napza. Namun 

hampir semua dakwaan yang sampai pada meja persidangan jarang sekali 

dakwaan pengguna, tanpa disertai dengan pasal-pasal lain tentang ketentuan 

memilki, menyimpan dan membawa napza seperti yang tertuang dalam Pasal 

111, 112 dan 114. 

 

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang 

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah).” 

 

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika hanyalah 

pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan 

tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
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tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah).” 

 

Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa “Setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah).” 

 

Dalam kewenangan hakim yang memeriksa perkara dan ruang lingkup 

perkara berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, apabila strategi 

penyusunan surat dakwaan disertai fakta yang diturunkan di persidangan, 

dakwaannya dengan berbentuk primer-subsider Ini artinya wajib dilakukan 

pembuktian atas dakwaan primer terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan 

pembuktian atas dakwaan subsidernya. Namun ketika dakwaan primer 

terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Pada banyak 

kasus napza, isi surat dakwaan memuat pelanggaran atas Pasal 112 dan 114 

sebagai pasal primer, sedangkan Pasal 127 diletakkan sebagai pasal subsider, 

sehingga ketika pasal primer 111, 112 dan 114 terpenuhi atau terbukti, maka 

pasal 127 dianggap tidak perlu dibuktikan lagi. 

 

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap 

Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika 

Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” 

 

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-

Undang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. 

Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk 
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menempatkan pengguna napza ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan 

sosial. Sehingga tidak diterapkannya Pasal 127 sebagai pasal primer dalam 

surat dakwaan otomatis memperkecil peluang rehabilitasi bagi pengguna 

napza. 

 

Hakim berharap agar Jaksa Penuntut memberikan bentuk surat dakwaan 

alternatif. Bentuk surat dakwaan alternatif ini memberikan kebebasan pada 

hakim untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan 

dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim juga 

berharap agar sejak awal penyelidikan, sudah dilakukan penelaahan medis 

oleh dokter ahli kepada yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang 

bersangkutan bisa dikategorikan sebagai pengguna napza yang membutuhkan 

perawatan rehabilitasi atau tidak. Apabila yang bersangkutan dikualifikasi 

sebagai orang yang sakit dan memenuhi kriteria sebagai pecandu dan korban, 

maka hasil penelaahan medis dan rekam medis berikut dengan tambahan 

fakta yang ada, akan dijadikan sebagai bahan acuan oleh hakim dalam 

memutuskan vonis rehabilitasi. 

 

Hakim juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka ruang untuk 

vonis rehabilitasi kepada pengguna napza, namun yang terjadi selama ini 

adalah minimnya bukti dalam bentuk penelaahan medis terhadap pengguna 

napza yang menjadi pra-syarat pendukung vonis rehabilitasi, meskipun 

kepemilikan napzanya dibawah gramatur yang diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Tanpa hasil penelaahan medis, 

Hakim akan sulit memberikan vonis rehabilitasi kepada para pengguna napza 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut. 

 

Jika persyaratan untuk rehabilitasi yang berupa hasil penelaahan medis oleh 

Tim Dokter tidak dapat terpenuhi, namun hanya ada surat keterangan dokter, 

seharusnya syarat ini dilihat secara kumulatif dan bukan hanya dari 

keterangan dokter semata. Selain itu hakim juga berharap agar Undang-

undangnya harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. 

Pemerintah juga harus bisa membedakan antara pengguna napza dengan 

pelaku kejahatan kriminal lainnya.  

GA PEMASYARAKATAN & RUMAH TAHANAN 

Melalui hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan pemangku 

kepentingan dari institusi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, 

didapat beberapa informasi antara lain tentang cara pandang mereka atas 

pentingnya menempatkan para pengguna napza ini di lembaga rehabilitasi dan 

bukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dirasa penting karena tidak 
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menutup kemungkinan masih adanya celah dalam hal pengawasan dan 

keamanan, sehingga masih didapati ada warga binaan yang menggunakan 

napza di dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga disebabkan 

karena Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di 

mana pengguna bertemu dengan pengedar dan bandar. Kondisi yang lebih 

mengenaskan lagi dihadapi oleh daerah yang tidak memilki Lapas Narkotika, 

sehingga para pengguna napza yang harus menjalani proses hukum terpaksa  

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, berbaur dengan tahanan 

tindak kriminal lainnya seperti pencurian, korupsi dan lain-lain. 

 

Institusi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan berharap apabila 

pengguna napza memenuhi syarat, agar ditempatkan di dalam lembaga 

rehabilitasi. Namun apabila menurut Undang-undang yang bersangkutan tidak 

memenuhi syarat sehingga harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, 

maka hendaknya Lembaga Pemasyarakatan harus didukung dengan 

infrastruktur yang memadai sehingga di dalamnya benar-benar ada tempat 

yang berfungsi sebagai fasilitas untuk merehabilitasi pengguna napza. 

 

Situasi di Lembaga Pemasyarakatan saat ini menunjukkan adanya perbedaan 

kemampuan untuk melaksanakan rehabilitasi. Apalagi tidak didukung dengan 

anggaran yang memadai. Selama ini anggaran untuk rehabilitasi napza dan 

program HIV/AIDS tidak datang dari Pemerintah, tetapi bersumber dari LSM 

luar negeri. Minimnya fasilitas dan sumber daya manusia untuk melaksanakan 

rehabilitasi di dalam area Lembaga Pemasyarkatan menjadi masalah 

tersendiri, misalnya seperti pengadaan ruang dan tempat detoksifikasi yang 

tidak dimiliki oleh semua Lembaga Pemasyarakatan. Ditambah lagi dengan 

terbatasnya jumlah dokter, tenaga kesehatan lainnya serta dana untuk 

pengadaan obat-obatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, 

umumnya terjadi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang 

memiliki permasalahan kelebihan kapasitas hunian dan terus mengalami 

penambahan jumlah penghuni setiap tahunnya. 

 

Institusi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan berharap agar proses 

penegakkan hukum dapat dilakukan lebih maksimal lagi dengan menerapkan 

kebijakan rehabilitasi pada pengguna napza. Hal ini juga merupakan suatu 

solusi untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas hunian pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di 

seluruh Indonesia. 
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Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan dari institusi Badan 

Narkotika Nasional Provinsi/Kota/Kabupaten menyatakan bahwa dampak 

tidak diberikannya akses terhadap layanan rehabilitasi bagi pengguna napza 

selama menjalani proses hukum adalah ketika mereka mengalami tindakan 

kriminalisasi atau dipenjarakan. Dari sisi kesehatan, ketergantungannya 

terhadap napza tidak tertangani dengan tepat, sehingga mereka tidak pulih, 

namun malah semakin meningkat ketergantungannya. Hal ini dianggap dapat 

mempengaruhi orang lain untuk ikut menyalahgunakan napza. 

 

Menurut peserta diskusi dari Badan Narkotika Nasional 

Provinsi/Kota/Kabupaten, hambatan implementasi rehabilitasi bagi para 

pengguna napza ini disebabkan karena belum adanya kesamaan persepsi dari 

aparat penegak hukum sendiri. Untuk mendapatkan vonis rehabilitasi, berkas 

perkara dikirim dari jaksa ke pengadilan bersama dengan tersangka. Apabila 

hanya diterapkan Pasal 127 saja sebagai pengguna, maka tersangka tidak 

dapat ditahan. Dengan demikian, tidak ada yang berani menjamin bahwa 

tersangka tersebut akan hadir kembali pada saat penyelidikan tahap kedua. 

Oleh karena itu, penyidik menerapkan pasalnya alternatif atau kumulatif yaitu 

Pasal 112 dan Pasal 127 agar bisa menahan tersangka dengan alasan  tidak 

mungkin seseorang menggunakan napza jika yang bersangkutan tidak 

menguasai atau memilki napza itu sendiri. Badan Narkotika Nasional 

Provinsi/Kota/Kabupaten berharap aturan mengenai penunjukkan Tim 

Dokter untuk melakukan penelaahan medis, seperti yang telah didengung-

dengungkan oleh Pemerintah Pusat, segera direalisasikan. Termasuk juga 

mekanisme pembiayaan dan macam unsur-unsurnya, sehingga apabila ada 

pengguna napza yang tertangkap dapat segera mendapatkan layanan ini dari 

Tim Dokter. Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota/Kabupaten sendiri 

sudah membentuk Tim Penelaahan Medis sendiri, namun tim ini tidak dapat 

bergerak lintas-institusi. Misalnya penelaahan medis untuk kebutuhan 

penyidikan di Kepolisian tidak bisa dilakukan tanpa surat permohonan 

penelaahan dari institusi terkait.  Sebaiknya memang ada peraturan dari 

pemerintah pusat yang secara tegas dan jelas mengikat semua lembaga 

penegak hukum untuk menunjuk tim khusus yang akan melakukan 

penelaahan medis terlebih dahulu sebelum melakukan upaya lebih lanjut.  

 

Badan Narkotika Nasional memiliki tujuan untuk menyelamatkan pengguna 

napza melalui upaya rehabilitasi. Pengguna napza diibaratkan telah 

kehilangan masa lalu dan masa kini, maka Badan Narkotika Nasional berupaya 

menyelamatkan masa depan mereka. 
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Permasalahan lainnya adalah keterbatasan jumlah fasilitas rehabilitasi. Badan 

Narkotika Nasional Provinsi/Kota/Kabupaten memandang perlu adanya 

kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan dan pemberdayaan 

rumah sakit di daerah untuk menyediakan tempat-tempat yang juga melayani 

rehabilitasi medis bagi pengguna napza. 

 

 

 

 

 

 


