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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 

dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang 

– undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang 

bersifat transnasional
1
 yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir 

(organized crime). Sebelum tahun 2000-an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah 

transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia 

telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini 

merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat – obatan 

terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai 

negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika 

dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang 

bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.  

                                                           
1
 Penggunaan istilah transnasional ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan 

kejahatan yang dilakukan oleh individu, dimana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani 

tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan 

dengan kejahatan internasional yang pelakunya adalah negara dimana negara hanya dapat dibebani 

tanggung jawab kriminal internasional (Internasional Criminal Responsibility of States) karena 

melanggar hukum internasional. Sebagaimana dikutip dari I Wayan Parthiana, „Hukum Pidana 

Internasional dan Ekstradisi‟, Bandung : Yrama Widya, 2004, h. 41. 
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Berikut merupakan data peningkatan jumlah tahanan dan narapidana pada 

rutan dan lapas nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dari Sistem Database 

Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum 

dan HAM di tahun 2017:
2
 

No. Tahun  Jumlah total penghuni 

Kapasitas Hunian 

Rutan dan Lapas 

Presentase 

Kelebihan Penghuni 

1. 2013 160.063 111.857 143 % 

2. 2014 163.404 114.921 142% 

3. 2015 176.754 119.797 147% 

4. 2016 204.551 119.797 170% 

5. 2017 232.081 123.481 188% 

6. 2018 256.278 126.164 203% 

Jumlah narapidana khusus yang paling banyak di Lapas hingga Desember 2018 

adalah narapidana kasus narkotika, dengan rincian bandar atau pengedar sebanyak 

74.037 orang dan penggunanya 41.252 orang.
3
 Dari data di atas dapat dilihat 

bahwa dengan menerapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika, 

                                                           
2
 Rully Novian et al, „Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, 

Dampak dan Penyelesaiannya‟, Cetakan pertama, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 

Jakarta, 2018, h. 4. 

3
 Dimas Ryandi, “Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp. 1,79 

Triliun”, www.jawapos.com, 27 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2019.  
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tidak menurunkan tindak pidana yang terjadi pada tahun – tahun berikutnya 

melainkan meningkatkan tindak pidana tersebut yang menyebabkan lebihnya 

kapasitas penghuni Lapas. 

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat 

pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pengedar 

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. 

Pasal 117, Pasal 119,  dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta 

Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III. 

b. Produsen  

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan 

menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara 

langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari 

sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk 

mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4
 Sanksi Pidana yang 

dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, 

dan Pasal 123 UU Narkotika. 

 

 

 

                                                           
4
 Pasal 1 angka 3 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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c. Penyalahguna 

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum.
5
 Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna 

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. 

Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan 

permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi 

sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. Pada Pasal 54 

UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan 

Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
6
  

Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab 

pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis.
7
 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses 

pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan 

masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk 

                                                           
5
 Pasal 1 angka 15 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

6
 Penjelasan Pasal 54 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

7
 Pasal 1 angka 13 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib 

sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.
8
 Apabila pecandu 

tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang 

dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun 

tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah 

menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi 

Narkotika.  

Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika 

Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang 

menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi 

pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila 

didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan ultimum 

remidium dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah 

penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar 

Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat 

dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup 

efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, 

penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

                                                           
8
 Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, 

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, h. 7. 
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apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan 

Narkotika. 

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, 

penyalahguna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. 

Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat 

tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu 

yang tidak melebihi jumlah terntentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk 

dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan 

kewenangan intitusi masing-masing, Tersangka atau Terdakwa juga harus 

dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu. Tim Asesmen terpadu 

terdiri dari ; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum 

terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaaan dan Kemenkumham.
9
 Pada praktiknya 

telah terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi 

terhadap penyalahguna Narkotika, namun masih banyak pula putusan – putusan 

pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan lebih memilih untuk 

                                                           
9
 Pasal 8 Angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam 

Lembaga Rehabilitasi. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DISPARITAS PIDANA PADA... BERLIANDISTA YUSTIANJARNIMAS IRIANTO



7 
 

 

 

menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika padahal 

penyalahguna pada perkara tersebut memenuhi kualifikasi – kualifikasi 

penyalahguna yang dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi yang memiliki kasus 

posisi yang hampir sama dengan penyalahguna yang dijatuhi pidana rehabilitasi. 

Apakah penjatuhan pidana yang berbeda tersebut bertentangan dengan salah satu 

tujuan hukum yakni keadilan? Salah satunya adalah asas equality before the law 

yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (rechtstaat) sehingga harus 

adanya perlakuan sama bagi setiap orang  di depan hukum (gelijkheid van ieder 

voor de wet).
10

 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan di atas maka dapat ditarik 2 

isu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna Narkotika 

merupakan Disparitas Pidana? 

2. Apa Ratio Decidendi putusan Hakim terhadap pelaku penyalahguna 

Narkotika? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah: 

1. Menganalisis penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna Narkotika 

merupakan Disparitas Pidana. 

2. Menganalisis Ratio Decidendi putusan Hakim terhadap penyalahguna 

Narkotika. 

                                                           
10

 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal.20. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Segi teoritis, penulisan ini diharapkan akan bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana 

terkait penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika. 

2. Segi praktis, diharapkan dari hasil penulisan ini akan bermanfaat sebagai 

masukan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana yang tepat 

bagi penyalahguna Narkotika.  

1.5. METODE PENELITIAN 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu penelitian 

yang difokuskan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum terhadap 

norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian 

hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum 

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
11

 

1.5.2. Pendekatan Masalah  

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini 

adalah pendekatan PerUndang - undangan (Statute Approach), Pendekatan 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14. 
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Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case 

Approach). 

 Pendekatan per Undang - undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi
12

, karena dalam 

metode ini peneliti perlu memahami hal – hal terkait hierarki dan asas – 

asas dalam peraturan perundang – undangan. Sebab, penelitian hukum 

dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik 

hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang – 

undangan.
13

 Pendekatan perundang – undangan ini dilakukan dengan 

mempelajari kesesuaian antara peraturan perundang – undangan yang 

satu dengan peraturan perundang – undangan yang lainnya. 

 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan 

yang merujuk prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip tersebut dapat 

ditemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – 

doktrin hukum. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, 

peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan 

– pandangan dan doktrin – doktrin yang ada.
14

 Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan 

bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk 

memecahkan permasalahan yang dikaji. 

                                                           
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2017, h. 137. 

13
 Ibid, h. 136. 

14
 Ibid, h. 178. 
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 Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan dimana peneliti 

harus memahami ratio decidendi, yaitu alasan – alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.
15

 Kasus – 

kasus yang digunakan dalam metode ini adalah kasus – kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang ada dan telah menjadi putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 

1.5.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perUndang - undangan yang masih berlaku serta berkaitan dengan 

judul dan permasalahan yang dibahas yaitu : 

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana. 

3. Tentang Hukum Acara Pidana. 

4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika 

Nasional. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika. 

                                                           
15

 Ibid, h. 158. 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

8. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang 

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu 

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi 

Sosial. 

9. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011 Tentang 

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga 

Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. 

10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui beberapa 

literatur sebagai rujukan kedua penulisan ini, seperti pendapat 

hukum/doktrin/teori-teori hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, 

artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, hingga wawancara dengan 

narasumber. Bahan hukum sekunder digunakan agar permasalahan dalam 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DISPARITAS PIDANA PADA... BERLIANDISTA YUSTIANJARNIMAS IRIANTO



12 
 

 

 

penelitian yang akan dibahas memiliki arah penulisan yang jelas sehingga 

dapat terfokuskan pada topik pembahasan. 

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum  

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode studi kepustakaan (library research) yang menggunakan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum 

tersebut dikumpulkan sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan 

hukum yang dibahas pada tulisan ini. Kemudian, dilakukan pengkajian dan 

telaah terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk mencari penjelasan 

maupun solusi atas isu hukum yang diteliti. 

1.5.5. Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya mengklasifikasikan 

bahan hukum dan diuraikan secara sistmeatis berdasarkan bab-bab dan sub-

bab pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian hukum ini. Metode 

analisis yang kemudian digunakan adalah dengan menganalisis sumber 

bahan hukum terkait konsep umum yang terdapat dalam peraturan 

perUndang - undangan, literatur, dan pendapat ahli hukum. Kemudian 

konsep umum tersebut ditarik pada suatu bentuk kesimpulan yang bersifat 

khusus yang sesuai dengan identifikasi masalah. 
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1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA 

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam mengetahui uraian – uraian mengenai skripsi ini yang secara 

sistematika dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni : 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu 

latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian (yang terdapat tipe penelitian, 

pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan 

hukum, dan analisis bahan hukum), dan pertanggungjawaban sistematika 

dari penulisan skripsi ini. 

Bab II pembahasan atas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai 

penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna Narkotika apakah 

merupakan Disparitas Pidana. Dimana pada bab ini terdiri dari 2 (dua) 

sub bab. Dalam sub bab pertama akan dibahas mengenai konsep 

Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika. Pada sub bab pertama 

ini terdapat beberapa 2 (dua) sub sub bab, yakni teori – teori pemidanaan 

dan konsep dan faktor penyebab disparitas. Dalam sub bab kedua akan 

membahas mengenai penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna 

Narkotika. 

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu Ratio 

Decidendi putusan Hakim terhadap pelaku penyalahguna Narkotika. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan 

Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg, Nomor : 1349/PID.Sus/2015/PN. Jkt 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DISPARITAS PIDANA PADA... BERLIANDISTA YUSTIANJARNIMAS IRIANTO



14 
 

 

 

Tim, dan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 beserta dasar filosofis, dasar 

sosiologis, dan dasar yuridis. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana 

kesimpulan diambil dari rumusan masalah pertama dan kedua yang 

terdapat dalam bab II dan bab III. Serta saran dari penulis yang 

diharapkan dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana 

terkait penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, juga 

sebagai masukan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana 

yang tepat bagi penyalahguna Narkotika. 
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