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BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGEDAR DAN

PENYALAH GUNA MAGIC MUSHROOM

3.1 Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pengedar Magic Mushroom

Dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi dan didukung dengan

sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri Indonesia Raya ini, maka

memudahkan bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk meracuni rakyat

Indonesia. Peredaran narkotika yang semakin luas dan menjangkau semua

elemen masyarakat baik dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi

yang tinggi sampai masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang

rendah dengan berbagai macam caranya agar kekuatan ekonominya dapat

menjangka harga untuk menebus nafsunya akan narkotika. Narkotika sendiri

menjadi popular diseluruh kalangan masyarakat41. Mulai dari orang dewasa,

orang tua, remaja, bahkan anak-anak

Mudahnya meracuni masyarakat akan narkotika tidak hanya disebabkan

kurangnya pengetahuan dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkotika

bahkan tetap mengkonsumsinya meskipun telah mengetahui dan bahkan

memahami efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkotika. Alasan lain

mudahnya meracuni masyarakat Indonesia dengan narkotika karena perubahan

41 fajarichwannoor, ”Magic Mushroom”,
http://fajarichwannoor.wordpress.com/2008/12/17/magic-mushroom/, 17 Desember 2009, h.1,
dikunjungi pada 24 Maret 2014.
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jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya

hidup, dari yang tadinya hanya sebagai perangkat medis, kini narkoba mulai

tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit42.

Proses peracunan atau dapat dikatakan peredaran gelap narkotika adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika43. Pelaku

dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika. Adanya Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya sudah mengatur semua hal yang

berkaitan dengan Narkotika.

Peredaran Narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-undang adalah

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan44. Selain peredaran narkotika

yang diperuntukan sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut, tidak

diperbolehkan. Karena menurut azas Legalitas (priciple of legality), yakni azas

yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai

demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidak-

tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa

(pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana

42 Julianan Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan
Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 2.

43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 1 angka 6.
44 Ibid, Ps. 35.
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karena perbuatannya45.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki

kencederuangan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen

dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari

150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini

menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan

terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya

suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi

yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan

penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika46.

Nilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindank Pidana

Narkotika.

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam

beberapa pasal Undang-Undang No. 35/2009 dengan tidak

memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang

memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana

narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal.

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-undang No. 35/2009

memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang

45 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 5.
46 Julianan Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, Op.Cit, h.54.
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diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan

narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam

menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat

menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut

diperbolehkan oleh Ketua mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat.

Undang-Undang No. 35/2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6

bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya

yang menggunakan markotika untuk mendapatkan rehabilitasi.

Meskipun unsur ‘kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan

terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak

mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai

Undang-Undang No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku

tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak

Pidana narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut

memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak

pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak

selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana

percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.47

Di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menyatakan bahwa:

47 Ibid.
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“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukat atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar
rupiah).”

Dengan pernyataan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika diatas menunjukan bahwa adanya aturan yang mengatur

larangan bagi pengedar narkotika dan menyatakan bahwa pelaku peredaran

narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana yang

telah dicantumkan dalam isi pasal.

Bagi pengedar magic mushroom, pelaku peredarannya juga dapat

dikenakan dengan pasal yang sama karena seperti yang dijelaskan mengenai

kandungan dan efek yang ada di dalam magic mushroom dapat dikatakan

sebagai jenis narkotika golongan I yang berarti bahwa pengedar magic

mushroom dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika dan dinyatakan sebagai

pelaku tindak pidana narkotika. Namun sampai saat ini kasus mengenai

peredaran magic mushroom belum dianggap sebagai tindak pidana oleh Badan

Narkotika Nasional Jawa Timur maupun Polisi Daerah Jawa Timur. Hal ini

dibuktikan dengan data penangkapan tindak pidana narkotika pada periode 2013

dari Badan Narkotika Nasional dan data perbandingan penangkapan tindak

pidana narkotika pada periode 2012-2013 oleh Polisi Daerah Jawa Timur yang

menyatakan bahwa tidak pernah ada penangkapan mengenai peredaran Magic

Mushroom maupun penyalah guna Magic mushroom.

Hal ini menunjukan bahwa bagi Instansi-Instansi terkait masih belum

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEREDARAN DAN PENYELAH GUNA MAGIC MUSHROOM 
SEBAGAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

BAYU TRI BUANA



32

menganggap magic mushroom sebagai narkotika yang membahayakan seperti

jenis narkotika golongan 1 yang sudah sering ditangkap dan ditangani. Padahal

magic mushroom sudah dikenal sejak tahun 1983 melalui Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 42/MENKES/PER/IX/1983 tentang

Jamur yang mengandung Psilosibin dan Psilosin.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak

hanya mengetur tentang pelaku pengedar dengan 1 pasal saja, namun dengan

jumlah tertentu jenis narkotika golongan I juga diatur tersendiri baik dalam

aturan maupun sangsi pidananya yaitu pada pasal 114 ayat (2). Dan bagi jenis

narkotika golongan II dan jenis narkotika golongan III juga diatur dengan pasal

yang berbeda dari jenis narkotika golongan I. Pasal-pasal yang mengatur

larangan mengenai peredaran jenis narkotika golongan II dan jenis narkotika

golongan III antara lain:

1) Pasal 119 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukat atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).”

2) Pasal 119 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud ayat
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat
5 (tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
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(sepertiga).”

3) Pasal 24 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukat atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima
miliar rupiah).”

4) Pasal 124 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

3.2 Akibat Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika

Faktor yang menyebabkan semakin menjamurnya pengguna narkotika

tidak hanya disebabkan oleh perkembangan jaman dan ketidaktahuan

masyarakat akan bahaya dari narkotika melainkan ada banyak faktor yang

mengakibatkan penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Lingkungan sosial

a. Motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa

ingin lalu setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal

narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan

berbahaya lainnya.
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b. Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya

masing-masing, mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari

keluarga ataupun karena akibat dari broken home.

c. Sarana dan Prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan

fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk

menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk

memuaskan rasa keingin tahuan mereka.

2. Kepribadian

a. Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat

maupun di lingkungan sekolah, kerja, dsb, mereka mengatasi

masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotik,

psykotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk

menutupi kekurangan tersebut sehingga mereka memperoleh apa

yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.

b. Emosional dan mental: pada masa-masa ini biasanya mereka ingin

lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya

sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotik,

psykotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental

seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan

negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotik,

psykotropika dan minuman keras lainnya.48

Efek narkoba/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara

48 Ibid, h. 43.
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pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Selain kegunaan

medis untuk mengobati nyeri, batuk dan diare akut, narkotika menghasilkan

perasaan “lebih membaik” yang dikenal dengan eforia dengan mengurangi

tekanan psikis. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda

fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna, seperti:

1. Mata merah
2. Mulut kering
3. Bibir berwarna kecoklatan
4. Perilakunya tidak wajar
5. Bicaranya kacau
6. Daya ingatnya menurun49

Penyalah guna pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

hukum50. Bagi penyalah guna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dituntut dengan pidana penjara. Hal ini

diterangkan pada pasal 127 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

Pasal 127

(1) 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;

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Bagi penyalah guna narkotika tidak serta merta diadili sesuai dengan apa

yang diatur didalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

49 Ibid, h. 44.
50 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 1 angka 15.
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tentang Narkotika diatas melainkan ada alternatif lain dari pidana yang

ditentukan pada pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yaitu adanya aturan mengenai

ketentuan Rehabilitasi bagi penyalah guna.

Pada pasal 127 ayat (2) mengatakan bahwa “Dalam memutus perkara

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

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Dalam pasal-pasal yang disebutkan di dalam pasal 127 ayat (2)

menerangkan sebagai berikut:

Pasal 54

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55

(1) Orang atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakar, rumah sakit dan/atau
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakar, rumah
sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
atau
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b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman.

Pada pasal 127 ayat (3) juga dikatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para

mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat

fisik, psikologik, sosial, dan spiritual/agama (keimanan)51.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dibedakan menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

Narkotika52. Sedangkan yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah suatu proses

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

51 Dadang Hawari, PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN NAZA
(NARKOTIKA, ALKOHOL &ZAT ADIKTIF) Edisi Kedua, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2012,
h. 132.

52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 1 angka 16.
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masyarakat53.

Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan bahwa rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan dirumah

sakit yang ditunjuk oleh menteri dan Lembaga rehabilitasi tertentu yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan

rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi beberapa

persyaratan antara lain:

a. Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk gedung, akomodasi,

kamarmandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan

halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun

kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang

ketrampilan dan lain sebagainya.

b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial,

perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga

profesional ini untuk menjalankan program yang terkait.

c. Manajemen yang baik.

d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

e. Peraturan dan tata tertib disiplin yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran

ataupun kekerasan.

f. Keamanan (securyty) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA

53 Ibid, Ps. 1 angka 17.
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di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).54

Hasil yang diharapkan setelah selesai menjalani program rehabilitasi

adalah antara lain:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

2. Memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap NAZA.

3. Memiliki keterampilan.

4. Dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam kehidupan sehari-

hari baik di rumah (keluarga), di sekolah/kampus, di tempat kerja

maupun di masyarakat.55

Rehabilitasi ini tidak hanya diperuntukan bagi Pecandu narkotika yang

sudah diputuskan dalam persidangan bahwa harus melakukan proses

rehabilitasi, namun Pecandu Narkotika yang melapor kepihak yang berwajib

sesuai dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan

rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)56.

Dalam pemberantasan narkotika tidak bisa selesai apabila hanya

ditujukan kepada pengguna dan pengedar narkotika saja, hal ini harus didukung

dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan Narkotika agar

dapat mengurangi bahkan menghilangkan narkotika yang ada di masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

54 Dadang Hawari, Op. Cit., h. 132.
55 Ibid, h. 133.
56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika, ps. 13 ayat (1).
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mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara

mencari, memproleh dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan

dalam hal-hal tersebut57.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga

menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika dan

memberikan ancaman 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak

pidana narkotika58.

Hal tersebut diatur dalam pasal 131 Undang-Undang 35/2009 yaitu

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114,

pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal

122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128

ayat (1), pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya tindak

pidana narkotika saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya

sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)59.

Memang masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan (social

57 Julianan Lisa F R dan Nengah Sutrisna W, NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan
Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 53.

58 Ibid, h. 55.
59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 128.
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participation, involcement and encouragement) dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan/ketergantungan NAZA. Anggota masyarakat perlu dihimpun di

dalam suatu organisasi Lembasa Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai

program di bidang pencegahan (berupa penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya)

serta rehabilitasi sosial60.

Dengan di bentuknya lembaga-lembaga swadaya di masyarakat akan

lebih memudahkan pencegahan dari peredaran Narkotika sehingga melindungi

masyarakat itu sendiri dari besarnya pengaruh untuk mengajak masyarakat

menggunakan narkotika.

Dalam hal ini masyarakat juga harus mendapat penyuluhan dari

pemerintah dan tenaga profesional (dokter/psikiater) agar di dalam mencari

pertolongan pengobatan (terapi) tidak sampai jatuh ke pihak-pihak yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan61.

60 Dadang Hawari, PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN NAZA
(NARKOTIKA, ALKOHOL &ZAT ADIKTIF) Edisi Kedua, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2012,
h. 101.

61 Ibid.
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