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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Persoalan narkotika pada setiap tahun bertambah banyak. Dimulai dari 

bertambahnya jenis narkotika sampai pengaturan regulasi yang membuat kompleks 

dalam penanganan perkara narkotika. Penangkapan yang dilakukan oleh Badan 

Narkotika Nasional (selanjutnya disebut sebagai BNN) yang semakin marak pada 

peredaran narkotika yang terjadi, membuat resah dan menimbulkan rasa tidak aman 

dalam masyarakat. Istilah ‘Self Victimizing Crime’ yang meninjau tindak pidana 

narkotika dari perspektif viktimologi menjadi tidak relevan lagi, dimana korban 

yang bermula dari diri sendiri menjadi merugikan saat melakukan suatu ‘transaksi’ 

dengan orang lain yang memberikan akibat terpengaruhnya orang sekitar baik 

menjadi pelaku peredaran narkotika maupun menjadi ‘korban’ dari narkotika 

sendiri.  

 Melihat hal tersebut, Narkotika semakin dalam keadaan yang 

mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang genting untuk 

dibahas. Sampai sekarang, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari masyarakat 

biasa sampai public figure, bahkan sampai pejabat pemerintahan, narkotika 

merambah dan menjalar secara luas tanpa pandang status.  Pada kaum anak-anak 

menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan untuk dipengaruhi, di satu sisi 

memiliki sifat progresif, dan selalu ingin tahu. Namun di sisi lain dapat berpindah 
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menjadi mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh suatu kelompok untuk 

melakukan dan terlibat dalam tindak pidana narkotika. 

 Oleh karena itu diundangkanlah payung hukum yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika).  

Permasalahan narkotika yang setiap saat selalu berkembang membuat perlu 

dibuatnya regulasi untuk menangani segala kejahatan dengan proses yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini belumlah 

cukup. Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara 

pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam 

mengatasi tindak pidana narkotika.1 Sehingga dibuatlah peraturan pelaksana lain 

untuk menjalankan tujuan dari Undang-Undang Narkotika. 

 Selain dari unsur regulasi, diperlukan pula suatu lembaga yang membantu 

Undang-Undang Narkotika untuk menjalankan tujuannya. Lembaga yang memiliki 

fokus terhadap perkara narkotika yang dalam menjalankan tugasnya diharapkan 

dapat membantu meringankan beban kepolisian. Lembaga itu adalah BNN. 

 BNN adalah lembaga yang lahir dari Undang-Undang Narkotika yang 

bertugas memberantas peredaran narkotika dan memiliki tanggung jawab kepada 

presiden atas tugasnya. Sebelumnya, BNN dibentuk berdasarkan Keputusan 

                                                           
1 Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu dan Anggara, Meninjau Rehabilitasi 

Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan 
Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, Institute for Criminal Justice 
Reform, Jakarta, 2016, h. 7   
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Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Narkotika, 

peraturan presiden ini menjadi tidak berlaku. Untuk konstruksi organisasi, tugas, 

kewenangan dan lain-lain kemudian mengikuti Undang-Undang ini dan Peraturan 

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. 

 Perihal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

perkara peredaran narkotika menggunakan hukum acara yang diatur khusus dalam 

Undang-Undang Narkotika. Apabila tidak diatur secara khusus maka menggunakan 

hukum acara secara umum yang berada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (atau biasa disingkat KUHAP).  

 Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan meminta 

keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan tugas penyidikan untuk 

menentukan tersangka ketika ditangkap membawa dan memiliki narkotika yang 

jumlahnya sedikit untuk pemakaian sehari. Apakah tersangka yang ditangkap 

tersebut termasuk penyalahguna, pecandu, atau pengedar, atau bahkan penyalah 

guna merangkap pengedar, dapat ditentukan dengan cara memintakan visum atau 

asesmen kepada yang berwenang dan melalui hasil penyidikan sendiri.2 Serta 

kewenangan-kewenangan lain yang membantu penyidik melakukan tugasnya yang 

lain yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. 

                                                           
2 Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna   

dan Pecandu Represif terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h. 117 
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 Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan memiliki tujuan berbeda yaitu 

bergantung dari hasil penyidikan dan/atau alat bukti lainnya. Antara penyalahguna 

dan pengedar. Sanksi pidana tergantung sifat dari perbuatan yang ada pada 

penyalahguna dan pengedar yang menyebabkan tujuan tersebut berbeda. Apakah 

untuk pembalasan ataukah untuk menyembuhkan. Putusan hakim yang 

memberikan vonis berupa sanksi pidana tidaklah lepas dari tujuan ini. 

 Dalam perkembangan sanksi pidana, berbagai perubahan telah dilakukan. 

Sanksi pidana bermula dari yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(atau biasa disingkat KUHP) pada pasal 10 yang membedakan pidana terbagi dua, 

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana 

tambahan terdiri dari : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang 

tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 

 Pada prinsipnya, pidana pokok dan pidana tambahan tidak dapat dipisahkan 

dalam penjatuhan. Karena pidana tambahan menurut sifatnya hanya tambahan dari 

pidana pokok. Menurut R. Soesilo melalui bukunya pada penjelasan pasal 10 “Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi 

pasal” mengatakan bahwa selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa 

hal yang ditentukan undang2 (lihat pasal 35) dijatuhkan pula (ditambah) dengan 

salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah 

hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.3 

                                                           
3 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cet.16, Politeia Bogor, Bogor, 2016, h.36  
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 Namun sesuai berjalannya waktu, sanksi pidana berkembang dan mulai 

mengenal yang namanya double track system. Sistem ini mempunyai dua sistem 

pemidanaan yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Perbedaan dari 

keduanya adalah pada sanksi pidana bertujuan untuk membuat pelaku jera, di lain 

sisi sanksi tindakan bertujuan agar pelaku dapat berubah dengan mengedepankan 

pemberian suatu pertolongan. Pada sistem tersebut dapat dikaitkan dengan Tindak 

Pidana Narkotika. Dalam Tindak Pidana Narkotika selain pidana penjara yang 

memiliki unsur sanksi pidana namun juga terdapat yang namanya rehabilitasi yang 

memiliki unsur sanksi tindakan. Pertolongan dalam rehabilitasi ini sebenarnya 

bukanlah hal baru. Jika dilihat dalam penjelasan pasal 21 KUHAP, menjelaskan 

bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di 

tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Namun dalam 

prakteknya belum diterapkan secara maksimal sehingga pengundangan Undang-

Undang Narkotika menjadi pertolongan bagi pecandu narkotika. 

 Rehabilitasi dalam lingkup Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk 

pemulihan bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dari sisi medis 

dan sosial. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 2 macam, Rehabilitasi 

Medis dan Rehabilitasi Sosial.  

 Pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Narkotika menjelaskan, 

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis 

dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau dapat dilakukan di 
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lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 

masyarakat setelah mendapat persetujuan menteri, sesuai dengan pasal 56 Undang-

Undang Narkotika. 

 Untuk Rehabilitasi Sosial, memiliki pengertian dalam pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Narkotika, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pasal 57 

dan 58 Undang-Undang Narkotika, Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui 

pendekatan keagamaan dan tradisional yang dapat dilakukan pecandu dan mantan 

pecandu narkotika pada instansi pemerintah atau oleh masyarakat. 

 Manfaat yang terkandung dalam rehabilitasi sangat banyak baik dari sisi 

kesehatan personal sampai sisi sosial. Hal tersebut berujung pada keamanan dan 

ketertiban masyarakat.  

 Jika dilihat kembali dalam ketentuan tentang rehabilitasi, rehabilitasi 

sifatnya wajib dijalankan bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi berdasarkan 

Undang-Undang Narkotika diberikan setelah adanya putusan atau penetapan oleh 

hakim di pengadilan dan hal tersebut wajib dilakukan. Namun, terdapat rehabilitasi 

yang dapat diberikan tanpa proses pengadilan. Rehabilitasi tersebut memberikan 

kewenangan kepada BNN dan dikatakan tanpa proses pengadilan karena 

rehabilitasi yang dimaksud merupakan lingkup kewenangan BNN dengan merujuk 

pada pasal 55 ayat 3 UU Narkotika bahwa setiap pecandu narkotika wajib 

melaporkan dirinya pada lembaga rehabilitasi dengan diatur lebih lanjut pada 
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peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat diketahui bahwa memang 

benar adalah kewenangan BNN.  

Untuk mengetahuinya maka perlu untuk membahas apa yang menjadi dasar BNN 

mendapatkan kewenangan tersebut. Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan 

BNN memberikan rehabilitasi untuk pecandu tanpa melalui proses pengadilan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah BNN mempunyai kewenangan untuk memberikan rehabilitasi pada 

pecandu narkotika? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan BNN dalam pemberian rehabilitasi pada 

pecandu narkotika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah suatu arah yang akan dicapai melalui penelitian hukum 

ini. Penelitian hukum ini memiliki tujuan : 

1.   Menganalisis mengenai kewenangan BNN dalam memberikan rehabilitasi 

pada pecandu narkotika  

2.   Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan BNN dalam pemberian 

rehabilitasi pada pecandu narkotika  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Hukum 

khususnya di bidang Hukum Pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (atau 

biasa disingkat Napza).  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu : 

a.    Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada penegak hukum 

dan lembaga-lembaga Negara yang terkait untuk memudahkan dalam 

menjalankan kewenangan masing-masing. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan 

pengetahuan kepada penegak hukum dan lembaga negara yang terkait 

serta masyarakat Indonesia. 

 

1.5 Metode Penelitian Hukum 

1.5.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe 

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KEWENANGAN BNN DALAM ..... SATRIYO BAGUS A.



10 
 

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.4 

 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

 Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu: 

A. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.5 Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.6 Dalam 

penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika sebagai unsur utama dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

sebagai unsur yang melengkapi unsur utama. 

B. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

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

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13-14 

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 8, Prenada Media, Jakarta, 2013, 
h.131 

6 Ibid 
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 Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.7 Pemahaman akan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun 

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.8 

 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

A. Bahan Hukum Primer 

 Untuk memecahkan suatu rumusan masalah dalam penelitian hukum, maka 

diperlukan bahan hukum primer dalam mengkaji masalah ini. Sumber hukum 

primer yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan judul diatas yaitu kewenangan BNN dalam 

pemberian rehabilitasi pada pecandu narkotika. 

 

B. Bahan Hukum Sekunder 

 Selain memerlukan bahan hukum primer untuk memecahkan rumusan 

masalah diatas, maka diperlukan suatu bahan bacaan yang terkait dengan judul 

diatas. Buku bacaan, jurnal, pendapat para ahli, dan semua bahan hukum terkait 

dengan pembahasan kewenangan BNN dalam pemberian rehabilitasi pada pecandu 

narkotika. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan untuk mempelajari konsep 

yang akan menunjang dalam penelitian hukum ini. 

 

                                                           
7 Ibid, h.135 

8 Ibid, h.136 
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1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan memperoleh bahan 

hukum dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan 

penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan). Pengumpulan bahan hukum 

dengan cara menemukan, mengumpulkan dengan melakukan studi pustaka 

terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Baik 

bahan hukum dalam bentuk tertulis maupun bahan hukum dalam bentuk elektronik. 

 

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

 Analisis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dengan 

menggunakan analisis deduktif dan interpretatif, yang memiliki arti bahwa 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu 

menjelaskan suatu hal yang bersifat umum (dengan interpretasi) kemudian 

menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari peraturan perundang-

undangan lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan 

masalah yang dibahas. Analisis dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan 

BNN dalam pemberian rehabilitasi pada pecandu narkotika. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab berturut-

turut yang membahas dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 
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 Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan adalah suatu pengantar 

untuk mengetahui dan memahami penjelasan secara garis besar permasalahan dari 

isi penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

 Bab kedua akan membahas mengenai kewenangan BNN dalam pemberian 

rehabilitasi pada pecandu narkotika yaitu dasar kewenangan BNN dalam 

memberikan rehabilitasi dan klasifikasi rehabilitasi secara khusus.  

 Bab ketiga akan membahas mengenai proses pemberian rehabilitasi dan apa 

yang menjadi dasar pertimbangan BNN untuk memberikan rehabilitasi pada 

pecandu narkotika. Yang akan diteliti adalah pertimbangan BNN dalam 

memberikan rehabilitasi dengan menganalisis dari sisi peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan rehabilitasi serta mekanisme 

pemberiannya. 

 Bab keempat merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian juga 

diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BNN dan penegak hukum 

lainnya. 
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KEWENANGAN BNN MEMBERIKAN REHABILITASI PADA 

PECANDU NARKOTIKA 
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