
i

Mary dan Merri
DUKA JERAT NARKOBA



ii



iii

Sufmi Dasco Ahmad

Mary dan Merri
DUKA JERAT NARKOBA



iv

Hak Cipta © pada penulis.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Dilarang memperbanyak/memperluas dalam bentuk apapun

tanpa izin dari penulis dan penerbit!

Diterbitkan oleh:
CV. INDOTAMA SOLO
Penerbit & Supplier Bookstore
Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM,
Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127
Telp. 0851 0282 0157, 0812 1547 055, 0815 4283 4155
E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com
Anggota IKAPI No. 165/JTE/2018

Mary dan Merri. DUKA JERAT NARKOBA

Penulis : Sufmi Dasco Ahmad
Editor :  Pujiyono 
     
Desain Sampul :  Jaka Susila
Penata Letak :  Ary ASA GRAFIKA
Ilustrasi Sampul : www.freepik.com, pixabay.com
Preliminary : xiv
Halaman Isi : 298
Ukuran Buku : 17,5 x 25 cm

Edisi Pertama
Cetakan pertama, April 2019
ISBN: 978-602-6363-79-4



v

Berdoalah kamu sekalian pada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya 
doamu. Ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang 

hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh 

(HR Tirmidzi}

Bukan kesalahan kalau kita berbeda, justru merenunglah apabila kamu selalu sama 
dengan yang lain.
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KATA PENGANTAR
Kejahatan di bidang narkotika sudah sedemikian menggurita, hingga 

banyak negara di dunia menganggapnya sebagai kejahatan yang paling 
berbahaya, di samping terorisme yang terus-menerus diperangi. Kekuatan 
besar berada di balik jaringan bisnis barang haram ini, termasuk kapital 
yang sangat besar, mampu ‘melindungi’ pemain-pemain besarnya dari 
kejaran aparat hukum. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki 
komitmen dalam memerangi peredaran gelap narkotika secara serius. Para 
pelaku penyalahgunaan narkotika sudah memenuhi lembaga pemasyarakatan 
hingga membuat tempat hukuman di berbagai daerah menjadi penuh sesak. 
Demikian pula dengan pusat-pusat rehabilitasi yang berupaya melepaskan 
jerat narkotika dari para pecandunya.

Jumlah penduduk yang Indonesia yang sangat besar menjadikan 
Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi perdagangan gelap narkotika. 
Bukan hanya mafia tingkat lokal dan nasional, Indonesia menjadi incaran 
bagi jaringan narkotika tingkat internasional yang ingin memperluas sayap 
bisnisnya. Para bandit terus membuat sel baru untuk memasarkan barang 
terlarang itu. Semua cara dihalalkan untuk memasukkan narkotika dalam 
jumlah besar ke dalam wilayah Indonesia. Saat barang bisa selamat masuk ke 
Indonesia, barulah mereka menggerakkan sel-selnya untuk mendistribusikan 
narkotika hingga ke tangan pengguna akhir.

Perdagangan narkotika adalah bisnis yang menggiurkan. Keuntungannya 
bisa berlipat-lipat. Jual beli narkotika juga tunduk pada hukum ekonomi. 
Karakter perdagangan ini cukup khas, karena pecandu tidak akan mengurangi 
permintaan meski harga membumbung tinggi. Pedekatan ilmu ekonomi 
dengan melihat perilaku manusia yang terlibat dalam perdagangan ini perlu 
dilakukan dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika. 

Penegakan hukum yang dilakukan aparat di Indonesia kebanyakan baru 
mampu menjerat pengedar kelas teri, termasuk para penyalah guna yang 
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notabene merupakan korban dari jaringan pengedar narkotika. Simpul-
simpul jaringan yang lebih besar masih mampu berlindung di tempat-tempat 
gelap yang dibentengi dengan kekuatan uang yang bisa membeli segalanya. 
Penangkapan terhadap penyalah guna maupun pengedar kelas teri tidak 
menyelesaikan persoalan. Para mafia narkotika akan terus membangun sel-
sel baru yang dibutuhkan untuk menjadi ujung tombak dalam memasarkan 
barang haram itu. Para ‘marketing’ itulah yang akan memasarkan narkotika, 
baik yang diproduksi di dalam negeri maupun dipasok dari luar negeri.

Upaya pemerintah, dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, dalam 
merehabilitasi para pecandu belum sepenuhnya memperlihatkan hasil 
yang memuaskan. Tingkat kekambuhan pasien rehabilitasi masih cukup 
besar. Padahal, anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi sangat tinggi. 
Kekambuhan atau relapse itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu 
faktor yang paling mempengaruhi adalah: bahwa narkotika masih sangat 
mudah ditemukan di pasaran. Operasi sikat habis ketersediaan narkotika di 
pasar gelap menjadi obat paling mujarab untuk mengakhiri kejahatan ini.

Bagi para bandar, memasukkan narkotika ke dalam suatu negara bukan 
persoalan gampang. Pengawasan yang ketat di pelabuhan dan bandara 
membuat probabilitas untuk tertangkap menjadi sangat tinggi. Para bandit 
narkotika tidak akan mengambil risiko dengan melakukannya sendiri. 
Pun, mencari orang bayaran yang berani mengambil risiko itu juga bukan 
perkara gampang. Penderitaan mendekam di penjara selama seumur hidup 
maupun harus berhadapan dengan satu regu eksekutor hukuman mati tidak 
sebanding dengan bayaran yang didapat. Maka, dalam banyak kasus, para 
mafia ini memilih memperalat orang-orang lugu maupun buruh migran 
untuk melakukan kegiatan berisiko itu.

Kasus dua terpidana mati, Mary Jane dan Merri Utami menjadi salah 
satu contoh kasus, betapa kompleks permasalahan peredaran narkotika 
di Indonesia. Para mafia memanfaatkan perempuan yang hidup dalam 
kemiskinan, menggantungkan hidupnya sebagai buruh migran, untuk 
dikorbankan sebagai kurir narkotika. Fakta tak terbantahkan bahwa mereka 
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membawa narkotika di dalam tasnya saat memasuki Indonesia melalui 
bandara. Namun mereka membantah mengetahui keberadaan narkotika 
dalam tas yang dibawanya. Mereka mengaku hanya dititipi oleh seseorang. 
Serangkaian alat bukti yang diajukan di pengadilan –meski hanya terbatas- 
mampu memberi keyakinan kepada hakim bahwa perempuan itu bersalah 
hingga layak mendapat vonis mati.

Tulisan ini tiada bermaksud untuk menilai benar-tidaknya putusan 
pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati kepada dua wanita itu. Adalah 
prinsip res judicata pro veritate habetur dimana apa yang diputus majelis 
hakim haruslah dianggap benar, harus ditetap dipegang dan dihormati bagi 
siapa pun. Namun, banyak pendapat yang menyebut pemeriksaan kasus itu 
tidak tuntas, bahkan sejak proses penyidikannya. Penegak hukum seolah 
hanya mencari pertanggungjawaban terhadap keberadaan narkotika di 
dalam tas yang dibawa dua perempuan itu. Padahal, masalah narkotika 
tidak sesederhana itu. Ada orang-orang lain yang terlibat tapi tidak pernah 
terungkap dan tertangkap.

Mary dan Merri hanyalah menjadi dua contoh kasus dalam buku ini. 
Masih banyak orang-orang yang bernasib serupa, dianggap menjadi bagian 
dari sebuah jaringan narkotika, tanpa pernah terungkap bagian yang lainnya. 
Kasus yang dialami dua perempuan itu cukup menarik. Keduanya memiliki 
nama yang sangat mirip, baik dari segi penulisan maupun pengucapan. Kasus 
dan kisah hidup yang dilakoni keduanya juga memiliki banyak kesamaan, 
meski mereka mungkin tidak saling mengenal satu sama lain.

Secara kebetulan, mereka adalah sama-sama perempuan. Kehidupan 
pernikahannya sama-sama kurang harmonis, sehingga mereka terpaksa harus 
mencukupi kebutuhannya sendiri sebagai seorang buruh migran. Dalam 
usahanya itu, mereka bertemu dengan orang yang dianggap sebagai dewa 
penolong. Mary bertemu dengan tetangganya, Christine yang menjanjikan 
sebuah pekerjaan di Malaysia. Sedangkan Merri bertemu dengan seorang 
pria yang mengaku mencintainya dan berjanji akan segera menikahinya. 
Namun, orang-orang yang ditemuinya itu ternyata bukanlah dewa seperti 
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yang diharapkannya. Sebaliknya, pertemuan itu justru membawa petaka. 
Mary diperintahkan oleh Christine dan temannya untuk membawa tas ke 
Indonesia, yang ternyata berisi dengan narkotika. Demikian pula dengan 
Merri, mendapat perintah serupa dari pria yang berjanji akan menikahinya. 
Dalam perjalanan dengan tempat dan waktu berbeda, kedua perempuan itu 
akhirnya ditangkap petugas. Mereka mendapat tuduhan serius, memasukkan 
narkotika dalam jumlah besar ke Indonesia. Hukuman mati pun dijatuhkan 
oleh hakim atas tuduhan tersebut.

Perjalanan Mary dan Merri menjadi menarik untuk diceritakan kembali, 
agar masyarakat semakin berhati-hati, jangan terlalu mudah untuk percaya 
kepada seseorang, apalagi membawa barang yang tidak diketahui secara pasti 
isinya. Kisah itu juga menggambarkan, betapa kejamnya sindikat narkotika 
dalam memanfaatkan perempuan-perempuan untuk ikut terlibat. Di sisi 
lain, perempuan-perempuan itu juga harus berhadapan dengan peraturan-
peraturan mengenai narkotika yang sedemikian keras dan tegas.

Hukuman mati harus diterima meski mereka terus mengaku tidak 
tahu bahwa ada heroin dalam tas yang dibawa. Namun, mereka juga tidak 
mampu untuk membuktikan ketidaktahuannya. Kondisi finansial yang 
kurang beruntung membuat mereka tidak bisa menyewa pengacara untuk 
membelanya. Mereka hanya mendapat pembelaan dari pengacara negara. 
Jumlah narkotika yang mereka bawa cukup banyak, menandakan ada sebuah 
sindikat cukup besar di belakangnya. Minimal, sindikat tersebut memiliki 
omzet hingga miliaran rupiah. Namun, Mary dan Merri jadi tersangka hingga 
terdakwa tunggal dalam kasus yang dihadapi. Tidak ada pengembangan 
sedikit pun  yang bisa dihasilkan dalam pemeriksaan, baik dalam proses 
penyidikan maupun persidangan.

Penanganan kasus-kasus tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi 
semua pihak, agar penanganan selanjutnya bisa lebih baik. Koordinasi 
antarinstansi, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional hingga kantor 
Bea dan Cukai bisa lebih efektif. Menangkap satu kurir saja tidak cukup untuk 
menguak sindikat yang ada di atas maupun bawahnya. Narkotika memang 
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amat sangat rumit. Sindikat yang berurusan dengan kejahatan ini juga bukan 
orang-orang bodoh yang serampangan dalam bekerja. Mereka merupakan 
orang-orang cerdas, terlatih dan kaya raya. Omzet sebuah sindikat narkotika 
dalam satu tahun bisa setara dengan APBD di sebuah kabupaten.

Di samping Mary dan Merri sebenarnya juga masih ada sederet contoh 
kasus lain yang diulas dalam buku ini. Tentunya, kasus-kasus tersebut menjadi 
sebuah pembanding, bahwasanya belum ada kesamaan sikap dari aparat 
penegak hukum dalam menyikapi kejahatan transnasional ini. Kewenangan 
penyidik dalam kasus narkotika sedemikian besar, mulai dari penggeledahan, 
penangkapan hingga penyadapan. Kewenangan itu harus digunakan secara 
efektif sehingga kejahatan bisa dibasmi dan keadilan bisa ditegakkan. Jangan 
sampai, negara ini menghukum orang yang sebenarnya memang seharusnya 
tidak tepat untuk dimintai pertanggujawaban. Sebaliknya, jangan pula orang-
orang yang terlibat dalam kejahatan narkotika bisa lolos dan melenggang, 
menikmati hasil kejahatannya.

Perangkat aturan terkait narkotika seolah juga belum menangkap 
perkembangan jaringan narkotika yang semakin ‘nekat’ dalam melakukan 
kejahatannya. Mereka tidaklah segan menjebak orang-orang yang mungkin tidak 
bersalah, diperalat –atau mengaku diperalat—untuk memasukkan narkotika ke 
tanah air. Kejahatan narkotika selalu beririsan dengan kejahatan lainnya. Di sisi 
pengguna, kejahatan ini sering terkait dengan aksi kriminalitas jalanan seperti 
pencurian, penjambretan hingga perampokan. Para pecandu melakukan 
kejahatan itu untuk memenuhi kebutuhannya dalam membeli narkotika.

Sedangkan di sisi bandar, mereka biasa bersentuhan dengan kejahatan 
lain yang lebih elit, seperti perdagangan senjata api, pembunuhan, pencucian 
uang serta perdagangan manusia. Kejahatan ini juga harus dibongkar hingga 
jaringannya terungkap dan korban-korbannya bisa diidentifikasi. Kemampuan 
finansial juga memungkinkan para sindikat melakukan penyuapan terhadap 
alat-alat negara. Banyak kasus perselingkuhan antara penjahat dan aparat 
negara yang terbongkar. Bahkan, banyak bandar narkotika yang masih bisa 
mengelola, mengatur dan memimpin sindikatnya dari dalam penjara.
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Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan 
ancaman hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan narkotika. 
Peraturan ini masih mengadopsi pemberian hukuman mati yang terus 
menjadi polemik bagi para aktivis maupun akademisi. Hukuman yang tegas 
ini tentunya memiliki tujuan, agar masyarakat takut dan berpikir ulang saat 
hendak melakukan kejahatan ini. Sayangnya, perbuatan lancung sebagian 
aparat negara yang bersedia menjadi sekutu bagi sindikat narkotika, 
membuat tujuan dari pemidanaan itu tidak akan tercapai. Para penjahat 
tidak pernah takut dengan hukuman, selama mereka yakin masih ada 
penegak hukum yang bisa dibeli. Yang mereka takutkan adalah kepastian 
hukum, dimana negara dan aparatnya memiliki komitmen kuat untuk 
mengejar dan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan.Yang 
mereka khawatirkan adalah integritas aparat yang meningkat sehingga tidak 
tergoda oleh gemerlap uang yang disodorkan oleh para bandar. Perbaikan 
mentalitas aparat menjadi tugas yang berat, sama beratnya dengan upaya 
pemberantasan itu sendiri. 

Peraturan mengenai narkotika, sejak masih berada di Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana hingga munculnya Undang Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tidak mengenal delik culpa. Dia hanya memiliki dolus semata. Peraturan 
itu menganggap salah bagi seseorang yang membawa narkotika, tanpa 
memperhatikan latar belakang serta motif yang ada. Aturan ini semestinya 
ditinjau ulang demi mewujudkan rasa keadilan secara luas.***

Penulis
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NARKOTIKA 

DAN RUANG LINGKUPNYA

1.	 Definisi	Narkotika

a.	 Definisi	Narkotika	
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika atau narkotik 

adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, 
menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, 
ganja)1.

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan 
syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk 
atau merangsang2.

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang 
sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius3. 
Secara Etimologi Narkotika (Psikotropika) dalam istilah bahasa arab 
disebut Mukhaddirat. Maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang 
terselubung, kegelapan atau kelemahan. Mukaddirat dalam literatur 
bahasa Arab, dapatlah kita ketahui bahwa narkoba adalah segala 

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narkotik. https://kbbi.web.id/narkotik. diakses Pada Pukul 19:15 
Tanggal 20 November 2017

2 Website Sudut Hukum. http://www.suduthukum.com/2017/04/ pengertian-narkotika.html, 
Pengertian Narkotika, diakses Pada Pukul 17:00, Tanggal 22 Novmeber 2017

3 Moh. Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 21

A
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sesuatu yang dapat menimbulkan rasa malas, lesu dan lemah pada 
tubuh akibat pemakaiannya4.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose 
atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika 
berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti 
terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari 
perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan 
rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-
bahan pembius dan obat bius5.

Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut 
pada angka 2 sampai dengan 13 mengandung unsur-unsur :

1) Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
2) Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang 

belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina 
atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai 
Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan 
akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan 
Kokaina;

3) Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung 
bahan-bahan tersebut diatas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah 
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

4 Mashuri Sudiro. Islam Melawan Narkoba. Pustaka Hikmah. Yogyakarta. 2000. Hal. 4
5 Website Sudut Hukum. http://www.suduthukum.com/2017/04/ pengertian-narkotika.html,  

Pengertian Narkotika, diakses Pada Pukul 17:32, Tanggal 22 Novmeber 2017
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ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang 
kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 
  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

b.	 Definisi	Narkotika	menurut	Para	Ahli

Menurut Adam Chazawi Narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman  atau bukan  tanaman baik sintesis yang dapat 
menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat 
ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, 
ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf 
pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, 
sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, 
pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat 
pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak 
dikonsumsi (menjadi tidak teratur)6.

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua 
macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk 
dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, 
morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika 

6    Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hal. 71
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alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit 
sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara 
luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant 
dan Stimulant7.

Menurut Taufik Makarao secara umum, yang dimaksud dengan 
narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 
tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara 
mamasukan kedalam tubuh8.

Menurut Soedarto narkotika memiliki arti yang sama dengan 
narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata 
narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius 
sehingga tidak merasakan apa-apa9.

Menurut Hari Sasangka, berpendapat bahwa kata narkotika 
berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang 
mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar10.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi bahwa Ganja, heroin, serta bentuk 
lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan 
mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang 
diharamkan syara’ tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama11.

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu: Zat yang 
dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh 
manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia12.

7 Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. 2003. 
Hal. 34

8 Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hal. 16
9 Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1981. Hal. 36
10 Hari Sasangka. Op.Cit. Hal: 35
11 Yusuf Qardhawi. Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2. Gema Insani. Jakarta. 1995. Hal. 792
12 Rachman Hermawan S. Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja. Eresco. Bandung. 1987. 

Hal. 10-11
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Menurut M. Wresniworo, Narkotika adalah zat atau obat yang 
dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat 
tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral13.

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut 
“narkotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja 
pada umumnya bersifat14:

a) Membius (menurunkan kesadaran);
b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktivitas);
c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence);
d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

2.	 Jenis-Jenis	Narkotika

a.	 Jenis	Narkotika	Menurut	Para	Ahli

Golongan narkotik berdasarkan bahan pembuatannya15:

1) Narkotika Alami
Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik 

tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya 
terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses 
sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan 
untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko.
Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

2) Narkotika Sintetis/Semi Sintesis
Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis 

untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa 
sakit/analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, 
dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

13 M. Wresniworo et al. Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya. Yayasan Mitra 
Bintibmas. Jakarta. 1999. Hal.403.

14 Masruhi Sudiro. Islam Melawan Narkotika. CV. Adipura. Yogyakarta. 2000. Hal. 13
15 Ibid. Hal 14
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Menurut Hari Sasangka, narkotika yang dibuat dari alam terdiri 
atas tiga bagian yaitu candu (opium), ganja dan cocaine16:

1)	 Candu
Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika 

alam. Narkotika berasal dari alkoida candu, misalnya morphine, 
heroin. Berasal dari tanaman papaver somniferum merupakan 
sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada Tahun 1953, selain 
disebut dengan papaver somniferum juga disebut dengan 
papaver nigrum dan pavot somnifere.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, maupun dalam 
lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 
disebutkan batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-
undang tersebut. Yang dimaksudkan dengan candu adalah :

(a) Tanaman papafer somniferum L dan semua bagian-
bagiannya termasuk buah dan jeramina kecuali bijinya.

(b) Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh 
dari buah tanaman papafer somniferum L yang hanya 
mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan 
pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

(c) Opium masak terdiri dari:
(1) Candu, hasil yang diperoleh dan opium mentah melalui 

suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya 
menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

(2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan 
daun atau bahan lain.

(3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengelolaan jicing.

16  Hari Sasangka. Op.Cit. Hal 33
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Menurut Smith Kline, gejala putus obat (iuthdrawel) dari 
candu adalah17:

(a) Gugup, cemas dan gelisah.
(b) Pupil mengecil dan bulu roma berdiri
(c) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
(d) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit
(e) Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
(f) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
(g) Pernapasan bertambah kencang, temperature dan tekanan 

darah bertambah
(h) Perasaan putus asa

2)	 Ganja
Ganja berasal dari tanaman cannabies yang merupakan 

tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan 
istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. 
Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah beriklim 
tropis. Ia dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya: indian 
hemp, rumput bareng, daun hijau, bangli, bunga, ikat, labang, 
jayus, jum, hashish, marijuana, grass, cimeng. Bagi pemakai 
sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam 
pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang 
ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu 
tidak mungkin dinikmati sendiri.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 bentuk, 
yaitu18:

a) Berbentuk rokok lintingan disebut reefer

17  Ibid. Hal 41
18  Ibid. Hal 50
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b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan 
rokok

c) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dijadikan 
rokok

d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui 
hidung

e) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-
hitaman seperti makjun

3)	 	Cocaine
Cocaine adalah suatu alkoloida yang berasal dari daun 

erythroxylon cola L tanaman tersebut hanya tumbuh di Amerika 
Selatan dibagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan 
ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes Amerika Selatan 
khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan 
Jawa. Di pulau jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, 
tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar19.

Dalam bidang ilmu kedokteran cocain dipergunakan sebagai 
anestesi (pemati rasa) local20:

a) Dalam pembedahan pada mata, hidung dan tenggorokan
b) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara 

menyemburkan larutan kokain
c) Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. 

Cara yang digunakan adalah menyuntik kokain subkutan.
d) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 

menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian 
lumbal, anastesi lumbal.

19  Ibid. Hal 55
20  Ibid. Hal 58
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Menurut Dr. Mardani, dalam bukunya yang berjudul 
“Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana 
Nasional”, disebutkan beberapa jenis narkoba yang cukup populer, 
antara lain sebagai berikut21:

1)	 Opium
Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang 

keluar dari kotak biji tanman pavaper samni verrum yang belum 
masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah 
tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi 
opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang 
adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, 
kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan 
menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi menjadi:

(a) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, 
diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang 
hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan 
dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

(b) Opium masak, adalah:
(1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah 

melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan 
pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau 
tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan.

(2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan 
daun atau bahan lain.

21 Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Nasional. Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hal. 81-89
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(3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengelolaan jicing.
(c) Opium Obat, adalah opium mentah yang tidak mengalami 

pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam 
bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan 
syarat farmakologi.

2)	 Morpin
Perkataan morphin itu berasal dari bahasa Yunani 

“Morpheus” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama 
ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di 
awang-awang22.

Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal 
dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan 
dari opium. Morpin adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak 
berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya 
makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan23.

Morpin adalah alkolida utama dari opium, dengan rumus 
kimia C17H19NO3. Ada tiga macam morpin yang beredar di 
masyarakat, yaitu:

(a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul 
atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi

(b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau 
tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap 
tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, 
merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh

(c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

22 Soeharno. Perang Total Melawan Narkotika. Yayasan Generasi Muda. Surabaya. 1985. Hal. 63
23 Satya Joewana. Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya. Karisma 

Indonesia. Jakarta. 1986. Hal. 25
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3)	 Ganja
Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua 

tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar 
ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk 
hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan 
dasar.

4)	 Cocaine	
Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithoxylon 

dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum 
atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua 
tanaman genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang 
menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan 
kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh 
dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk 
mendapatkan kokain. Kokaina adalah mentil ester I-bensoil 
ekgonina dengan rumus kimia C17H21NO4.

5)	 Heroin
Heroin atau diacethyl morpin adalah suatu zat semi sintetis 

turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses 
penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan 
cara acethalasi dengan aceticanydrida. Bahan bakunya adalah 
morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

 Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut24:
(a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau 

gumpalan yang berwarna kuning tua sampai cokelat. Jenis ini 
sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil 
ekstraksi. Nama di pasaran gelapnya disebut gula merah (red 
sugar).

24 Sumarno Ma’sum. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat. CV. Mas 
Agung. Jakarta. 1987. Hal. 78
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(b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-
abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari 
morphine ke heroin yang belum murni.

(c) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil 
kebanyakan agar berwarna abu-abu juga diberi warna lain 
untuk menancai cir khas oleh pembuatnya. Biasanya masih 
dicampur kafein, barbital, dan kinin.

(d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal 
khusus untuk disuntikkan.

6)	 Shabu-shabu
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal 

kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut 
dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan 
amphetamine yang juga dikonsumsi memiliki pengaruh yang 
kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak 
ide, tidak merasa lelah, meski sudah bekerja lama, tidak merasa 
lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percara diri yang besar.

7)	 Ekstasi
Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori 

narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Zat 
adiktif yang dikandung ekstasi adalah amphetamine (MDMA), 
suatu zat yang tergolong simultansia (perangsang).

8)	 Putaw
Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina 

yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan 
tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang 
masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja 
kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat 
disebut heroine kualitas empat sampai enam.
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9)	 Alkohol
Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat 

menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat 
adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lama 
kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada 
dosis keracunan (intoksidasi) atau mabuk.

10)	Sedativa/Hipnotika
Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat 

sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam 
atau barbiturat atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. 
Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.
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JeNIS NARKOTIKA

BErDASArkAN	UNDANG-UNDANG

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam 
ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan 
menjadi tiga golongan, yaitu :

1)	 	Narkotika	golongan	I
Narkotika golongan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, menyebutkan jenis-jenis narkotika golongan I 
ada 65 jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh 
dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :a) candu, hasil yang diperoleh dari opium 
mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan 
pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu 

B
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ekstrak yang cocok untuk pemadatan.b) jicing, sisa-sisa dari candu 
setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur 
dengan daun atau bahan lain.c) jicingko, hasil yang diperoleh dari 
pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka 
yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 

bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 
tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja 
dan hasis.

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina 
12. Acetil – alfa – metil fentanil
13. Alfa-metilfentanil 
14. Alfa-metiltiofentanil 
15. Beta-hidroksifentanil 
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil 
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina 
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona 
21. 3-metilfentanil 
22. 3-metiltiofentanil 
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23. MPPP 
24. Para-fluorofentanil 
25. PEPAP 
26. Tiofentanil 
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB 
28. DET 
29. DMA 
30. DMHP 
31. DMT 
32. DOET 
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE 
34. ETRIPTAMINA 
35. KATINONA 
36. ( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 
37. MDMA 
38. Meskalina 
39. METKATINONA 
40. 4- metilaminoreks 
41. MMDA 
42. N-etil MDA 
43. N-hidroksi MDA 
44. Paraheksil 
45. PMA 
46. Psilosina, psilotsin 
47. PSILOSIBINA 
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY 
49. STP, DOM 
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA 
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP 
52. TMA 
53. AMFETAMINA 
54. DEKSAMFETAMINA 
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55. FENETILINA 
56. FENMETRAZINA 
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP 
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina 
59. levometamfetamina 
60. MEKLOKUALON 
61. METAMFETAMINA 
62. METAKUALON 
63. ZIPEPPROL 
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 

narkotika

2)	 Narkotika	golongan	II
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk 

pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Jenis narkotika golongan II ini terdapat 86 jenis, antara 
lain:

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina 
3. Alfametadol 
4. Alfaprodina 
5. Alfentanil
6. Allilprodina 
7. Anileridina 
8. Asetilmetadol 
9. Benzetidin 
10. Benzilmorfina 
11. Betameprodina 
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12. Betametadol 
13. Betaprodina 
14. Betasetilmetadol 
15. Bezitramida 
16. Dekstromoramida 
17. Diampromida 
18. Dietiltiambutena 
19. Difenoksilat 
20. Difenoksin
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol
23. Dimenoksadol
24. Dimetiltiambutena 
25. Dioksafetil butirat 
26. Dipipanona 
27. Drotebanol 
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 

ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena 
30. Etokseridina 
31. Etonitazena 
32. Furetidina 
33. Hidrokodona 
34. Hidroksipetidina 
35. Hidromorfinol 
36. Hidromorfona 
37. Isometadona
38. Fenadoksona 
39. Fenampromida
40. Fenazosina 
41. Fenomorfan 
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42. Fenoperidina
43. Fentanil
44. Klonitazena 
45. Kodoksima 
46. Levofenasilmorfan 
47. Levomoramida 
48. Levometorfan 
49. Levorfanol 
50. Metadona 
51. Metadona intermediat 
52. Metazosina 
53. Metildesorfina 
54. Metildihidromorfina
55. Metopon
56. Mirofina
57. Moramida intermediat 
58. Morferidina
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 

lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 
kodeina-Noksida

61. Morfina
62. Nikomorfina 
63. Norasimetadol 
64. Norlevorfanol
65. Normetadona 
66. Normorfina 
67. Norpipanona
68. Oksikodona 
69. Oksimorfona 
70. Petidina intermediat A 
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71. Petidina intermediat B 
72. Petidina intermediat C 
73. Petidina
74. Piminodina 
75. Piritramida
76. Proheptasina 
77. Properidina 
78. Rasemetorfan 
79. Rasemoramida
80. Rasemorfan 
81. Sufentanil 
82. Tebaina
83. Tebakon 
84. Tilidina 
85. Trimeperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

3)	 Narkotika	Golongan	III
Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan 
serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis 
narkotika golongan III terdapat 14 macam, antara lain:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina 
5. Kodeina 
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina 
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9. Polkodina 
10. Propiram 
11. Buprenorfina 
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 

narkotika

4.	 Penyalahgunaan	Narkotika
Menurut Ar. Sujono, Efek dari penggunaan narkotika diantaranya 

adalah sebagai berikut25:

a. Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau 
kegiatan sususan syarat pusat, sehingga dipergunakan untuk 
menenangkan syarat seseorang untuk dapat tidur/istirahat

b. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susuan syaraf pusat, 
sehingga merangsang dan meningkatkan kempuan fisik seseorang

c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil 
atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan narkotika antara lain26:

a. Rusaknya susunan syaraf pusat
b. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal
c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik, bintik merah pada kulit, 

kudis dan sebagainya
d. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir
e. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam 

masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, free sex, dan lain 
sebagainya

25 Ar Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hal. 6

26 Ibid.
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f. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, 
merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli 
narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Adapun fase pengunaan narkotika sejak awalnya adalah dimulai dari 
coba-coba (experimental use), yaitu memakai narkotika dengan tujuan 
untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakian berlanjut, maka 
tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk 
tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakian meningkat 
lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yiatu memakai narkotika saat 
mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan 
tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila 
pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika adalah tahapan 
abuse/ penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan 
tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa 
menimbulkam gangguan fungsional atau ocupational dengan timbulnya 
perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial)27.

Menurut Ar. Sujono dan Bony Daniel, dari berbagai penelitian 
yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang 
menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya adalah 
sebagai berikut28:

a. Faktor Individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/
depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain 
kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan 
rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi 
adalah karena tidak mampu menyelesaikan diri dalam penggunaan 
narkotika dan obat-obat terlarang.

b. Faktor Sosial Budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh 
teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis 

27  Ibid
28  Ibid
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seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di 
rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun 
yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh 
teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata 
pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok. 

c. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung 
dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan 
psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa 
mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkotika.

d. Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika didapa didukung 
dengan faktor-faktor yang disebut diatas, semakin memperlengkap 
timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Menurut Dr. Graham Blamie dalam bukunya Sudarsono yang berjudul 
kenakalan remaja, penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain adalah 
sebagai berikut29:

a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan 
yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita 
dan lain-lain

b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang 
tua, guru atau terhadap norma-norma sosial

c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks 
d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh 

pengalaman sensasional dan emosional
e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup
f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup

h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan 
solidaritas

i. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

29  Sudarsono. Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta. 1991. Hal 97.
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REGULASI

NARKOTIKA DI INDONESIA
 

a.	 Sejarah	Lahirnya	regulasi	Narkotika	di	Indonesia
1)	 Verdovende	Middelen	Ordonnantie	 (Staatsblad Nomor 278 jo. 

Nomor 536)
Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan 

peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia pun 
dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang begitu 
canggih pula. Pada sekitar tahun 800 manusia telah menemukan 
proses cara penyulingan, yang dampaknya juga berpengaruh pada 
proses penyulingan narkotika di kemudian hari. Opium yang telah 
digunakan sekitar 5.000 SM, ternyata pada tahun 1805 telah dapat 
dimurnikan dan kemudian disebut dengan morphin. Pada tahun 
1834 jarum suntik ditemukan, yang juga telah mempengaruhi 
cara manusia mengonsumsi narkotika dengan cara menyuntikkan 
bahan tersebut ke jaringan darah pada tubuh dan tentunya lebih 
mempercepat proses penggunaannya30.

Di Indonesia perkembangan hukum narkotika dan psikotropika 
secara historis, diawali dengan perkembangan peredaran narkotika 

30 M. Arief Hakim. Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya. Mandar Maju. Bandung. 2007. Hal. 
28

C
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yang diatur dalam Verrdovende Middelen Ordonantie (Staatsblad 
Nomor 278 jo Nomor 536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan 
ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius. Sejak tahun 
1909, tercatat bahwa Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt 
memprakarsai pembentukan Komisi Opium Internasional (KOI) di 
Shanghai, untuk mencari langkah-langkah terbaik mengatasi demam 
opium (candu) di beberapa belahan dunia. Karena pada tahun 1909, 
peredaran opium telah meluas di berbagai negara.

Sesudah terbentuknya KOI tersebut, beberapa negara di dunia telah 
berkali-kali mengadakan pertemuan dan menyempurnakan Konvensi 
Opium Internasional yang intinya mengatur dan membatasi secara 
ketat peredaran di sebuah negara, terutama untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan dengan tujuan pengobatan. Di luar dari tujuan tersebut, 
memproduksi opium di golongkan tindak kejahatan dan kriminalitas, 
dan bisa dijerat dengan Pasal-Pasal dalam hukum internasional.

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara 
historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, diatur 
dalam Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad Nomor278 jo 
Nomor 536) dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal 
dengan sebutan peraturan obat bius. Peraturan perundang-undangan 
ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan 
penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan 
kesehatan untuk upaya penyembuhan pecandunya tidak diatur31.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1976,Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi 
Tunggal Nakotika 1961,  pemerintah Indonesia telah melakukan 
pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang 
mengubahnya. 

31 Siswantoro Sunarso. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. PT. Raja 
Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hal. 108
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Konvensi Tunggal Narkotik 1961, merupakan hasil dari United 
Nation Conference for Addoption of a Singgle Convention on 
Narcotic Drug yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 
Januari sampai dengan 30 Maret 1961. Secara prinsipal konvensi ini 
bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi Internasional terhadap 
pengawasan internasional atas narkotika, menyempurnakan cara-cara 
pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan 
pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama 
internasional dalam pengawasan narkotika tersebut32.

Aturan perundang-undangan berdasarkan Verdovende Middelen 
Ordonnantie (Staatsblad Nomor 278 jo Nomor536) dianggap tidak 
dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi 
yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan 
narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia 
menerbitkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1976 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 
3733.

2) Undang-Undang	Nomor	9	Tahun	1976	tentang	Narkotika
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman 
Belanda yaitu Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 Nomor: 
278 jo Nomor 536. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya 
undang-undang ini adalah sehubungan dengan perkembangan lalu-
lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang 
menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke 
Indonesia34.

32 Atmasamita. Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. 
Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hal. 28

33 Siswantoro Sunarso. Op.Cit. Hal 109
34  Hari Sasangka. Op.Cit. Hal 165
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Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai sebagai 
berikut: 

a)	 	Mengatur	mengenai	jenis-jenis	narkotika	yaitu:
i. Tanaman Papaver, adalah tanaman Papaver somniferum L, 

termasuk biji, buah dan jeraminya.
ii. Opium Mentah, adalah getah yang membeku sendiri, 

diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L yang 
hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan 
dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.

iii. Opium Masak, terdiri dari 3 jenis, yaitu Candu, yakni hasil 
yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan 
pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan 
lain, dengan maksud merobahnya.menjadi suatu ekstrak 
yang cocok untuk pemadatan; Jicing, yakni sisa-sisa dari 
candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu 
itu dicampur dengan daun atau bahan lain; Jicingko, yakni 
hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

iv. Opium Obat, adalah opium mentah yang telah mengalami 
pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam 
bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan 
zat zat netral sesuai dengan syarat farmakope.

v. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus 
kimia C17H19NO3

vi. Tanaman Koka, adalah tanaman dari semua genus 
Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae

 vii. Daun Koka, adalah daun yang belum atau sudah 
dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman 
genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae, yang 
menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui 
perubahan kimia.
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viii. Kokaina Mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh 
dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk 
mendapatkan Kokaina

ix. Kokaina, adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan 
rumus kimia C17H21NO4

x. Ekgonina, adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia 
C9H15NO3H20 dan ester serta turunan-turunannya yang 
dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina 

xi. Tanaman Ganja, adalah semua bagian dari semua tanaman 
genus Cannabis, termasuk biji dan buahnya.

xii. Damar Ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman 
Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan 
damar sebagai bahan dasar.

xiii. Garam-garam 
xiv. Turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina, 
xv. Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang 

belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti 
Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan sebagai narkotika.

b) Pengaturan Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Tindak  
Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1976 tentang Narkotika:

Pasal 23 Ayat (1) dilarang secara tanpa hak menanam 
atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, 
menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka 
atau tanaman Ganja. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 :

(a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-(sepuluh 
juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut 
tanaman Koka atau tanaman Ganja;

(b) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
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10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
15.000.000.- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan 
tersebut menyangkut tanaman Papaver.
Pasal 23 Ayat (2) dilarang secara tanpa hak memproduksi, 

mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau 
menyediakan narkotika. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (2), 
barangsiapa melanggar Pasal 23 Ayat 2 :

(a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua 
belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- 
(dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut 
menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;

(b) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua 
puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- 
(tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut 
menyangkut narkotika lainnya.

Pasal 23 Ayat (3) dilarang secara tanpa hak memiliki, 
menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau 
menguasai narkotika. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (3), barangsiapa 
melanggar Pasal 23 Ayat (3):

(a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-(sepuluh 
juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun 
Koka atau tanaman Ganja;

(b) Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 
10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan 
tersebut menyangkut narkotika lainnya.

Pasal 23 Ayat (4) dilarang secara tanpa hak membawa, 
mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika. Berdasarkan 
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Pasal 36 Ayat (4), barangsiapa melanggar Pasal 23 Ayat (4):

(a) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda 
setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 
apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau 
tanaman Ganja;

(b)  Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima 
puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut 
narkotika lainnya.

Pasal 23 Ayat (5) dilarang secara tanpa hak mengimpor, 
mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, 
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli atau menukar narkotika. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (5), 
barangsiapa melanggar Pasal 23 Ayat (5):

(a) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda 
setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 
apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau 
tanaman, Ganja;

(b)  Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut 
narkotika lainnya.

Pasal 23 Ayat (6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan 
narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk 
digunakan orang lain. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (6) 
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  Barang siapa melanggar Pasal 23 Ayat (6):

(a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) 
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun 
Koka atau tanaman Ganja;

(b) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan 
tersebut menyangkut narkotika lainnya. 

Pasal 23 Ayat (7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan 
narkotika bagi dirinya sendiri. 

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (7) Barang siapa melanggar Pasal 
23 Ayat (7):

(a) Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 2 (dua) 
tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka 
atau tanaman Ganja;

(b) Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 3 (tiga) 
tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika 
lainnya.

Pasal 36 Ayat (8) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan 
dilanggarnya ketentuan tersebut dalam Pasal 23 Ayat (1) diatas 
tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya, dipidana 
dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan 
atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 37 Percobaan untuk melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat 
(7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana 
penjara bagi tindak pidananya. 
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Pasal 38 Membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 
36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) diancam dengan pidana 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan 
Ayat (7) ditambah dengan sepertiganya, dengan ketentuan 
selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 39 Ayat (1) Pidana penjara yang ditentukan dalam 
Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dapat ditambah 
dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan, 
belum lewat 2 (dua) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya 
atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya. Ayat (2) 
Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam Ayat 
(1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut 
dikalikan dua.

Pasal 40 Dokter yang dengan sengaja melanggar Pasal 24 
(Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk 
pengobatan dilarang) dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 41 Importir yang tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1)35, Pasal 18 
Ayat (1)36 dan Pasal 1937 dipidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi tingginya Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah)’

35 Pasal 12 Ayat (1): Setelah narkotika tiba dan diterima. importir yang bersangkutan wajib 
melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.

36 Pasal 18 Ayat  (1): Importir yang dimaksud dalam Pasal 9 (Untuk kepentingan pengobatan dan 
atau tujuan ilmu pengetahuan) berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan 
kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam 
penguasaannya. dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan.

37 Pasal 19: Bentuk dan isi laporan dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Menteri-Kesehatan.
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Pasal 42 Ayat (1) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, 
apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan 
lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3)38 dan 
Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya 1 
(satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu 
juta rupiah). 

Pasal 42 Ayat  (2) Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga 
pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija 
yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang 
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2)39, dipidana dengan pidana 
kuningan selama- lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 43: Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), 
Ayat (6), Ayat (7) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Pasal 44: Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal-Pasal 40, 41, 42 dan 43 
dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pencabutan 
hak seperti diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Ayat (1) ke 1 dan ke 6. 

38 Pasal 18 Ayat (2): Pabrik farmasi. pedagang besar farmasi. apotik. rumah sakit. lembaga ilmu 
pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5. berkewajiban untuk 
menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan 
dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. . Pasal 18 Ayat (3): Jika dianggap perlu. 
dokter dapat diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan 
mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaannya.

39  Pasal 4 Ayat (2) Lembaga yang menanam Papaver. Koka dan Ganja wajib membuat laporan tentang 
luas tanaman. hasil tanaman dan sebagainya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 45: Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau 
mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan 
Pengadilan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan 
denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46: Setiap saksi yang dengan sengaja tidak memberikan 
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada 
penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47: Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan 
perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan 
yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana 
dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 48: Barang siapa yang mengetahui tentang adanya 
narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak 
yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya 
1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, 
(satu juta rupiah).

Pasal 49: Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika 
dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu 
perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu 
yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana 
serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan 
hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun 
terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak 
pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau 
penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun 
terhadap kedua-duanya.

Pasal 51 Ayat (1) Terhadap warganegara asing yang 
melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika dan telah 
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menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia. 

Pasal 51 Ayat (2) Warganegara asing yang pernah melakukan 
tindak pidana yang menyangkut narkotika, baik di wilayah 
Indonesia maupun di luar negeri, dilarang memasuki wilayah 
Indonesia.

Pasal 52: Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan 
Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c) Mengatur mengenai Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika. 
Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara 
fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan 
narkotika. Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk 
menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau 
rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan 
kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya 
dalam lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam BAB VII tentang 
Pengobatan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika 
dan Usaha Penanggulangannya, Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.

d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi 
penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas 
pengangkutan serta penggunaan narkotika. 

e) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu 
pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau 
lembaga pendidikan dapat diberi izin oleh Menteri Kesehatan 
untuk menanam, meracik, memproduksi, memperdagangkan, 
serta penggunaan narkotika. Hal tersebut diatur pada Bab II 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.
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Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut40:

a) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci
b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut
c) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan 

rehabilitasinya
d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni 

penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas 
pengangkutan serta penggunanaan narkotika.

e) Acara pidananya bersifat khusus.
f) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran 

kejahatan narkotika.
g) Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan 

narkotika.
h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
i) Ancaman Pidana lebih berat

 Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna 
hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka 
penanggulangan narkotika di Indonesia. Hai ini logis mengingat 
bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undang-
undang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan 
dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang 
semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga 
penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional 
yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari 
segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat 
pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan 

40  Hari Sasangka. Op.Cit. Hal 164
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yang berpengaruh dalam mempersiapkan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-
faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang 
narkotika41.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 
Narkotika adalah42:

a) Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang 
pengobatan dan ilmu pengetahuan.

b) Bahwa sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan 
ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan 
tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama.

c) Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan 
narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama 
dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan 
kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat 
dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan 
kehidupan negara dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta 
ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

d) Bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan 
narkotika untuk keperluan penggobatan dan/atau ilmu 
pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-
bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari 
penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi 
terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan dalam undang-
undang tentang narkotika yang baru, sebagai pengganti dari 
Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. 1927 Nomor 278 
jo. Nomor 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan 
teknologi dan ilmi perkembangan zaman.

41 Soedjono Dirdjosisworo. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Alumni. Hal. 10
42 Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Rineka 

Cipta. Jakarta. 2012. Hal. 9
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3)	 Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1997	tentang	Narkotika
Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 

dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 67.

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, 
yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umunya tidak 
dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan 
dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang 
terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia43.

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997, 
dalam hukum materiilnya antara lain adalah44:

a) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda 
minimum dalam beberapa Pasalnya;

b) Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku 
tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti 
denda;

c) Pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa 
dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa Pasal;

d) Pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang 
sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-
Pasal tersebut (Pasal 83);

e) Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan 
terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;

43  Hari Sasongko. Op.Cit. Hal 165
44  Hari Sasongko. Op.Cit. Hal 169
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f) Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan 
tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
melakukan pidana narkotika tertentu (Pasal 87);

g) Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan 
sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga 
terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 
88);

h) Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang 
sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu 
narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh 
orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86);

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
terhadap hukum formalnya antara lain45:

a) Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang 
didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64) ;

b) Penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang 
menyimpang dari KUHAP;

c) Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan 
perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 Ayat (3));

d) Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang 
menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 Ayat (1));

e) Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika (Pasal 
60, 61 dan 62).

Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

45  Hari Sasongko. Op.Cit. Hal 170
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tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi dangat 
tinggi mengakibatkan keterantungan. 

b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.

c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan 
kesehatan. Pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan 
narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan 
di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan 
terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika46.

Tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 tentang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur 
didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu 
disangsikan lagi semua tindak pidana didalam undang-undang 
tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya 
untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila 
ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah 
merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan 
dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan 
bagi jiwa manusia47.

46  Gatot Supramo. Hukum Narkoba Indonesia. Djamben. Jakarta. 1976. Hal 155.
47  Ibid. Hal 198
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Menurut ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab 
XII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dapat 
dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai 
berikut:

a) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
b) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito 

narkotika.
c) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu 

narkotika.
g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan 

narkotika.
j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.
k) Kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga.
l) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Politik hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika adalah48:

a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indoesia yang sejahtera, 
adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritural berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber 
daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan 
nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus menurut 
derajat kesehatannya.

b) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya 
manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

48  Siswanto. Op.Cit. Hal 12
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rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan 
dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi mengusahakan 
ketersedian narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan 
sebagai obat dan sisi lain, melakukan tindakan pencegahan 
dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika.

c) Bahwa narkotika di satu sisi, merupakan obat dan bahan yang 
bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula 
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 
dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 
dan saksama.

d) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi menanam, 
menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 
sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar 
bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta 
ketahanan nasional Indonesia.

e) Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang 
dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi dan 
teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan 
yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi 
dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan 
tersebut.

Pada Pasal 36 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1976 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Barangsiapa 
secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam 
persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman 
papaver, tanaman koka atau tanaman ganja. Apabila perbuatan 
tersebut menyangkut tanaman koka dan ganja dipidana dengan 
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pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Kemudian Pada Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika. Barangsiapa tanpa hak dan melawan 
hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, 
memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk 
persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika, tanaman papaver, tanaman koka atau tanaman ganja 
termasuk dalam Narkotika Golongan I. Seseorang yang menanam, 
memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, 
atau menguasai tanaman ganja dan tanaman koka berdasarkan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 
Narkotika dikenai sanksi pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda 
setinggi-tingginya adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 
Sementara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1976 tentang Narkotika pelaku tersebut dapat dikenai sanksi pidana 
penjaranya setinginggi-tingginya ditambah menjadi 10 (sepuluh) 
tahun dan dendanya juga ditambah menjadi paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 2 (a) Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, barangsiapa tanpa hak 
memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik 
atau menyediakan narkotika dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya 
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut 
menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja. Sedangkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 80 Ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
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1997 tentang Narkotika. Barangsiapa tanpa hak dan melawan 
hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, 
merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 6 (a) Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, barangsiapa tanpa hak 
menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan 
narkotika untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan 
tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;

Pasal 84 (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 
Narkotika. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan 
narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan 
I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut diatas sangat 
terlihat jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika ini memuat ketentuan sanksi baik pidana penjara 
maupun denda yang lebih tinggi dan lebih berat bagi para pelakunya 
dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang 
Narkotika. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya perkembangan 
zaman, membuat perkembangan peredaran dan penggunaan 
narkotika menjadi semakin marak, maka dengan adanya aturan yang 
diperberat bagi para pelanggarnya diharapkan dapat mengurangi 
angka peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. 

Kemudian berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Orang tua atau wali 
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dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 
melaporkan pecandu tersbeut kepada pejabat yang ditunjuk oleh 
Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau 
kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan 
perawatan yang diperlukan.  Sedangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Orang tua atau wali 
pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 Ayat (1)49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah).  Terlihat adanya perubahan, bahwa 
pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, orang tua pecandu 
hanya wajib melaporkan dan membawa ke rumah sakit atau dokter 
untuk proses perawatan dan pengobatan tidak ada ketentuan pidana 
bagi orang tua pecandu, namun pada Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997, jika orang tua atau wali pecandu yang belum cukup 
umur sengaja tidak melapor dapat dikenai sanksi pidana.

49  Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. disebutkan 
bahwa Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan 
pengobatan dan/atau perawatan. 
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REGULASI

NARKOTIKA SAAT INI DI INDONESIA

1)	 Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2009	Tentang	Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat 
dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan 
atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan 
jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan 
nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional50. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika51.

50  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
51  Ibid

D
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur 
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman 
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. 
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur 
mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, 
dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat 
menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di 
kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya52.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas 
yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan 
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu 
dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan 
yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, 
dan generasi muda pada umumnya53.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika 
karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam 
Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan 
melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain 
itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera 
terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

52  Ibid
53  Ibid
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Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik 
dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan 
pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, 
ukuran, dan jumlah Narkotika54.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut 
merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai 
tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN 
tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian 
(LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan 
dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di 
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN 
provinsi dan BNN kabupaten/kota55.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya 
semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai 
perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian 
terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi 
(controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak 
dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika56.

54  Ibid
55  Ibid
56  Ibid
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Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara 
terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, 
dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, 
regional, maupun internasional57.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam 
usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota 
masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan 
tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah 
berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika58.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika 
masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba 
baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, 
seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, 
setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan 
melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari 
lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar 
peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus 
penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu 
lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkotika59. 

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap 
para pecandu narkotika yaitu program pencegahan dan rehabilitasi 
narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang 

57  Ibid
58  Ibid
59  Paryudi, Munsyarif Abdul Chalim, Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Bagi Pelaku 

Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Hukum Khaira 
Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, Hal 286
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di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka 
dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak 
mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah 
mendapatkan penyuluhan tentang narkotika sehingga banyak remaja 
yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan para pelaku pengguna 
kurangnya kesadaran narkotika ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain 
itu masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala 
pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya 
sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga 
masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga 
rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan 
mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus 
narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri60.

2)	 Surat	Edaran	Mahkamah	Agung	(SEMA)	Nomor	4	Tahun	2010	Tentang	
Penempatan	Penyalahgunaan,	korban	Penyalahgunaan	dan	Pecandu	
Narkotika	 ke	dalam	 Lembaga	rehabilitasi	Medis	 dan	rehabilitasi	
Sosial

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang 
Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap 
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 
Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti 
Terapi dan Rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 
2010 ini mengatur mengenai kriteria barang bukti yang terbagi dalam 
kelompok-kelompok. Dalam SEMA ini juga mengatur mengenai tempat-
tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, 
Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

60  Ibid. Hal 286-287
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(a) Lembaga rehabiltasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina 
dandiawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

(b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
(c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkcs RI).
(d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah(UPTD).
(e) Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan 

oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen 
Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Selain itu SEMA ini juga memuat mengenai lamanya rehabilitasi. 
Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus 
dengansungguh-sungguhmempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan 
Terdakwa, sehingga wajibdiperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai 
standar dalam proses terapi danrehabilitasi adalah sebagai berikut :

(a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
(b) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
(c) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

3)	 Surat	 Edaran	Mahkamah	 Agung	 Nomor	 3	 Tahun	 2011	 Tentang	
Penempatan	korban	Penyalahgunaan	Narkotika	ke	dalam	Lembaga	
rehabilitasi	Medis	dan	rehabilitasi	Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan dalam rangka penegakan hukum Undang-Undang No 
9 Tahun 1976 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka 
dan terdakwa pecandu narkotika ditempat tertentu yang sekaligus 
merupakan tempat perawatan. Hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 
21 Ayat 4 huruf (b) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan 
demikian penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis 
bukanlah hal yang baru.
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Dalam SEMA tersebut termuat bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Pemerintah 
No 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan 
rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan:

(a) Putusan Pengadilan bagi Pecandu yang terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana narkotika.

(b) Penetapan Pengadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti 
bersalah dan tersangka yang masih didalam proses penyidikan atau 
penuntutan.

Berdasarkan SEMA ini didalamnya termuat bahwa Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 
telah memberikan posisi yang sangat sentral kepada hakim khususnya 
terkait pada penempatan dalam lembaga rehanilitasi medis dan sosial 
sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan 
di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan. Tentang 
berapa lama yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi 
perlu ditetapkan paling sedikit selam proses peradilan berlangsung, 
sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di 
pengadilan sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

4) Peraturan	Pemerintah	Nomor	25	Tahun	2011	Tentang	Pelaksanaan	
Wajib	Lapor	Pecandu	Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga 
mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika 
termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan 
pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika yang perlu diatur lebih lanjut 
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dalam Peraturan Pemerintah sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak 
Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika adalah 
untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam 
meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada 
di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib 
lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan 
kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun 
untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai 
Institusi Penerima Wajib Lapor dari Pecandu Narkotika serta bagaimana 
tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat 
tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam Peraturan 
Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini 
adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi yang 
dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan 
Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini juga memuat ketentuan mengenai 
rehabilitasi Pecandu Narkotika, serta ketentuan mengenai pendanaan 
kegiatan wajib lapor Pecandu Narkotika.

5)	 Peraturan	Menteri	 Sosial	Nomor	 26	 Tahun	 2012	 tentang	 Standar	
rehabilitasi	 Sosial	korban	Penyalahgunaan	Narkotika,	Psikotropika	
dan	Zat	Adiktif	Lainnya
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Dalam Peraturan Menteri ini memuat mengenai tujuan, pelaksanaan, 
tahapan, rehabilitas sosial yang berkaitan dengan Penyalahagunaan 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dalam Peraturan 
Menteri ini juga diatur mengenai Pembinaan lanjut terhadap korban 
penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai perlindungan dan 
Advokasi Sosial, Pendampingan Sosial terhadap korban Penyalahgunaan 
Narkotika. Disamping itu Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai 
peran masyarakat dalam penyelenggaran rehabilitas sosial korban 
penyelesaian sengketa. 

Dalam peraturan menteri ini didalamnya juga termuat mengenai 
wewenang gubernur, walikota/bupati dalam rangka rehabilitasi korban 
pnyelahgunaan narkotika. Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai 
pembinaan dan pengawasa, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan 
yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan 
narkotika.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 
Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, disebutkan bahwa Ruang lingkup 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan Narkotika  
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, meliputi :

(a) Pencegahan;
(b) Rehabilitasi sosial;
(c) Pembinaan lanjut (aftercare);dan
(d) Perlindungan dan advokasi sosial.

6)	 Peraturan	Menteri	kesehatan	Nomor	80	Tahun	2014	tentang	Petunjuk	
Teknis	Pelaksanaan	rehabilitasi	Medis	Bagi	Pecandu,	Penyalahgunaan,	
dan	korban	Penyalahgunaan	Narkotika	yang	 sedang	dalam	Proses	
Penyidikan,	Penuntutan,	dan	Persidangan	atau	Telah	Mendapatkan	
Penetapan/Putusan	Pengadilan
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Jika tadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang 
Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menitikberatkan kepada rehabilitas 
sosial, berbeda dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini menitikberatkan 
pada rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika. Dalam peraturan menteri tersebut diatur 
mengenai petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis 
Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 
yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan 
atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, menyebutkan 
bahwa: Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai tugas 
fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi 
Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang 
sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah 
Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, Ruang Lingkup Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan, dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, 
Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/
Putusan Pengadilan meliputi:

(a) Penetapan fasilitas rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, 
dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan 
penetapan/putusan pengadilan;

(b) Penetapan tim asesmen terpadu;
(c) Ruang lingkup kerja tim dokter sebagai anggota tim asesmen terpadu;
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(d) Prosedur penyerahan pecandu, penyalahguna, dan korban 
penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau 
putusan pengadilan ke dalam fasilitas rehabilitasi;

(e) Tata laksana rehabilitasi medis;
(f) Pembiayaan;
(g) Prosedur pengajuan klaim;
(h) Pembayaran klaim;
(i) Pemanfaatan dana klaim; dan
(j) Prosedur pelaporan.
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BAB II

NARKOTIKA 
DALAM ASPEK SOSIAL
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A

MASYARAKAT 
SEBAGAI SISTEM SOSIAL

1.	 Definisi	Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan 
masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama61.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal 
dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari 
kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). 
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam 
istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat 
mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. 
Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan 
yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama62. 

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat 
ciri yaitu: 

61  Website Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/masyarakat. diakses pada pukul 
18:24 Tanggal 09 Desember 2017

62 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta. 2009. Hal. 115
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a) Interaksi antar warga-warganya
b) Adat istiadat
c) Kontinuitas waktu
d) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga63.

Menurut Dannerous Sinaga, masyarakat merupakan orang yang 
menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling 
berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai 
satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, 
politik ataupun kebudayaan yang sama64.

Menurut Emile Durkheim, keseluruhan ilmu pengetahuan tentang 
masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas 
sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala 
kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah 
yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum 
adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana 
manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama65.

Mac lver dan Page dalam Buku Soerjono Soekanto yang berjudul 
"Sosiologi Suatu Pengantar", memaparkan bahwa masyarakat adalah 
suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama 
antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah 
laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu 
bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama 
sehingga menghasilkan suatu adat istiadat66.

Sedangkan menurut Ralph Linton dalam Buku Soerjono Soekanto 
yang berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" masyarakat merupakan 
setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup 
lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap 

63  Ibid. Hal 116
64  Dannerius Sinaga. Sosiologi dan Antropologi. Intan Pariwara. Klaten. 1988. Hal. 143
65  Djuretna Imam Muhni. Moral dan Religi. Kanisius. Yogyakarta. 1994. Hal. 29
66  Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal. 22



63

diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 
dirumuskan dengan jelas67.

Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Buku Soerjono Soekanto 
yang berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" masyarakat adalah orang-
orang yang hidup bersama yangmenghasilkan kebudayaan dan mereka 
mempunyai kesamaan wilayah,identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, 
sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan68.

Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan 
yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang 
merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan 
manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun 
unsur-unsur tersebut adalah69:

a) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
b) Bercampur untuk waktu yang cukup lama
c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat itu mempunyai ciri-ciri 
pokok sebagai berikut70:

a) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran 
yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa 
jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka 
minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.

b) Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia 
tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, 
meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul 
manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-

67  Ibid.
68  Ibid.
69  Soleman B. Taneko. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta. 

Rajawali. 1984. Hal 11
70  Soerjono Soekanto. Op.Cit. Hal 156
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kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama 
itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan 
yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c) Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan. 
d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan 

bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota 
kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Menurut Abdul Syani, dalam buku Basrowi yang berjudul "Pengantar 
Sosiologi, menyebutkan bahwa masyarakat ditandai oleh empat ciri, 
yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua 
aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa 
identtas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi 
anggota kelompoknya71.

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan mempunyai 
pemahaman bahwa secara fitri manusia bersifat memasyarakat. 
Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia pada 
hakekatnya, bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan akan 
tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan 
rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan 
sistem. Di pihak lain, gagasan-gagasan, ideal-ideal, perangai-perangai, 
suatu kebiasaan-kebiasaan khas menguasai manusia umumnya, dengan 
memberi merek suatu rasa kesatuan. Dengan kata lain, masyarakat 
merupakan suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian 
kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal 
dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan 
kehidupan bersama72.

Menurut Kaelany, dalam bukunya “Islam dan Aspek-Aspek 
Kemasyarakatan”,  masyarakat dalam pandangan Islam merupakan 

71  Basrowi. Pengantar Sosiologi. Bogor. Ghalia Indonesia. 2005. Hal 41
72  Murtadha Muthahhari. Masyarakat dan Sejarah. Bandung. Mizan. 1986. Hal 15
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alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Agama Islam yang 
menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus 
menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama 
umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan 
persamaan dan keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari 
pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan 
kualitas hidup, agar dalam hidup wajib memelihara diri, meningkatkan 
kualitas hidup, agar dalam hidup di tengah masyarakat itu, di samping 
dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak merugikan antara 
lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa 
dipandang dari manfaatnya bagi manusia yang lain. Dengan pandangan 
mengenai status dan fungsi individu inilah Islam memberikan aturan 
moral yang lengkap kepadanya. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada 
waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan 
sinar tuntutan religious seperti ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, 
keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya73.

Pada hampir setiap bidang kehidupan  di masyarakat sekarang 
ini, dapat dijumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan 
terhadap tingkah laku manusia ini hukum menjajahi hampir semua 
bidang kehidupan manusia. Apabila ditinjau dari sudut perspektif 
perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat dikatakan bahwa 
kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang kehidupan 
masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin 
meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara dalam masyarakat. 
Perkembangan atau perubahan yang sangat besar dalam penetrasi 
hukum kedalam masyarakat itu terjadi pada satu dua abad terakhir ini, 
dimana peranan dari kemajuan teknologi dan industri telah menarik 
kegiatan negara itu semakin jauh ke dalam bidang-bidang kehidupan 
masyarakat74. 

73  Kaelany HD. Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan. Jakarta. Bumi Aksara. 1992. Hal 128
74  Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa. 1980. Hal: 15
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Campurtangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang 
kehidupan masyarakat menyebabkan, bahwa perkaitannya dengan 
masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensif. Keadaan ini 
menyebabkan, bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan 
pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih 
luas. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang timbulnya 
pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta 
efek-efek yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia, 
terhadap organisasi-organisasi di masyarakat. pengaturan hukum yang 
membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di 
dalam masyarakat sekarang akan berhadpaan dengan kekuatan dan 
kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan 
demikian hukum sesuangguhnya sudah melibatkan diri ke dalam medan 
percaturan politik. Pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh 
hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan 
pribadi manusia, seperti perkawinan, pendidikan dan sebagainya, harus 
berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara 
tradisional di dalam masyarakat75.

Diluar ilmu hukum, maka ilmu-ilmu sosial telah mulai pula mengarahkan 
perhatiannya kepada hukum sebagai sasaran penyelidikannya. Sosiologi 
yang mempelajari tiap segi kehidupan masyarakat pada saatnya akan 
berhadapan pula dengan hukum yang menjelajahi hampir semua bidang 
kehidupan itu76. Sekalipun demikian keduanya tidak menggunakan sudut 
penglihatan yang sama. 

Berhadapan dengan pola pemikiran hukum yang demikian ini, 
maka ilmu hukum sosiologis pada abad kedua puluh ini mengarahkan 
peninjauannya kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi, psikologi 
dan lain-lain faktor luar hukum terhadap perubahan dari isi peraturan 
hukum. Selanjutnya apabila pada masa yang lalu orang mempelajari 

75  Ibid. Hal 16
76  Edwin M. Schur. Law and Society dalam Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Hal 17
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tentang keadilan, maka yang diperhatikan adalah apa yang menjadi 
tuntutan dari keadilan itu terhadap perbuatan kita, yaitu bagaimana 
seharusnya kita bertingkah laku agar sesuai dengan asas-asas keadilan, 
serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan 
oleh hukum. Berlainan dengan tanggapan terhadap masalah keadilan 
yang demikian itu maka pandangan sosiologis hanya mencatat tetntang 
kenyataan yang ada, yaitu bahwa di dalam suatu lingkungan tertentu 
orang-orang berpegangan pada ide-ide tertentu mengenai keadilan. 
Kenyataan ini merupakan sebagaian dari kenyataan-kenyataan lain yang 
terdapat dalam masyarakat dan oleh karenanya harus menjadi perhatian 
pula dalam studi tentang hukum dan masyarakat77. 

Studi tentang hukum dan masyarakat akan memperhatikan 
bagaimana efek sesungguhnya yang ditimbulkan oleh dianutnya ide-ide 
tentang keadilan itu terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya 
pula bagaimana efek suatu tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya 
pula bagaimana efek suatu tertib hukum terhadap ide-ide yang dianut 
dalam masyarakat. mengenai kerjasama antara hukum dan ilmu-ilmu 
sosial biasanya para ahli berpendapat, bahwa hal itu dapat dilakukan 
dengan cara pemanfaatan hasil-hasil ilmu sosial oleh hukum. Seperti 
antara lain dikatakan oleh T. Vanderbilt, melihat betapa kini hukum 
modern telah menjadi semakin meluas dan kompleks, maka hukum itu 
hanya akan dapat tetap bertahan dengan isi yang hidup, dapat beroperasi 
secara efisien serta menentukan tujuan-tujuannya dengan tajam, apabila 
hukum meminjam kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu-
ilmu politik, sosial, ekonomi, serta pula dari filsafat78.

77  Satjipto Rahardjo. Op.Cit. Hal 19
78  Julius Stone. Where Law. Dalam Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat Hal 19
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2.	 Sistem	Sosial

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani 
(sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen 
yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi 
atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan 
untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana 
suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan 
kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam 
suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak79.

Yang dimaksud sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling 
berhubungan antara satu sama lain dan dimana hubungan tersebut saling 
mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial setidaknya 
harus ada dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi satu sama lain, 
memiliki tujuan dari interaksi tersebut, memiliki struktur, simbol dan 
tujuan bersama. Atau sistem sosial bisa di artikan sebagai bagian-bagian 
yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri dan saling 
mendukung dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama80.

Sistem sosial adalah keseluruhan organisasi hubungan sistemik 
antara posisi-posisi atau kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. 
Sistem sosial dapat dipandang sebagai struktur sosial dan proses sosial. 
Sistem sosial sebagai struktur sosial memiliki arti bahwa sistem sosial 
merupakan ruang multidimensi (multidimensional space) di mana posisi 
sosial dan afiliasi kelompok didistribusikan. Sebaliknya, sebagai proses 
sosial, sistem sosial menunjuk pada proses berbagai posisi sosial dan 
kelompok, yang terjalin ke dalam hubungan sistemik satu sama lain. 
Dengan pengertian yang demikian maka pemahaman sistem sosial 
sebagai struktur ataupun proses tak dapat dipisahkan81.

79 Website Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem. Diakses pada pukul 18:39 
Tanggal 09 Desember 2017

80 Website Pengertianku. http://www.pengertianku.net/2017/09/pengertian-sistem-
sosial-dan-contohnya.html. Diakses pada pukul 16:29 Tanggal 11 Desember 2017

81 Nunung Prajarto. Sistem Sosial. Sistem Politik dan Sistem Komunikasi. Modul Pembelajaran 
Perbandingan Sistem Komunikasi. SKOM4434/MODUL 1. Bagian 1.3
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Sistem sosial dikatakan sebagai sistem yang menjalankan fungsi 
integrasi dengan melakukan pengendalian pada bagianbagian yang 
menjadi komponennya. Menurut Talcott Parsons, sistem sosial adalah 
sistem yang terdiri dari beberapa elemen pokok, yaitu pertama, 
sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi 
yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik. 
Kedua, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai 
kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan. Ketiga, adanya sistem 
simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Perhatian utama Parsons 
lebih tertuju pada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor 
di dalam sistem. Konsep-konsep kunci dalam sistem sosial adalah aktor, 
interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan kultur82.

Parsons menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem 
sosial. Pertama, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian 
rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan 
sistem lainnya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem 
sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang 
lain. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para 
aktornya dalam proporsi yang signifikan. Keempat, sistem harus mampu 
melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Kelima, 
sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi 
mengganggu. Keenam, apabila konflik akan menimbulkan kekacauan, 
harus dikendalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial 
memerlukan bahasa83.

Pendekatan Sistem Sosial Parsons menganggap bahwa masyarakat, 
pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya 
akan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu general 
agreements yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan 

82  Ibid. Bagian 1.4
83  Ibid.
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pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat84. 
Pendekatan ini awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan 
dianalogikan sebagai ‘organisme biologis’. Auguste Comte dan Herbert 
Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita 
yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat85.

Dalam sistem sosial, sosialisasi dan kontrol sosial adalah 
mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan 
keseimbangannya. Contoh dari sistem sosial adalah semua jenis 
kehidupan kolektif, namun sistem sosial khusus dan sangat penting 
adalah masyarakat. Masyarakat adalah kolektivitas yang relatif mencukupi 
kebutuhannya sendiri melalui elemen-elemen dalam dirinya sendiri. Di 
dalam masyarakat, terdapat empat struktur yang penting berdasar 
fungsi-fungsi AGIL. Pertama, subsistem ekonomi, yaitu subsistem yang 
menjalankan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan 
lingkungan eksternalnya melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi. 
Kedua, sistem politik melaksanakan fungsi pencapaian tujuan sistem 
sosial dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi 
aktor serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Ketiga, 
sistem fiduciary (sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan 
pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada 
aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. Keempat, fungsi 
integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh hukum), 
yang mengoordinasikan berbagai komponen masyarakat86.

Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk 
masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebut AGIL. 
AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, 

84  Ian Craib. Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Gabermas. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 
1994. Hal 57

85  Peter Hamilton. Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar. Yogyakarta. Tiara Wacana. 
1990. Hal 67

86  Nunung Prajarto. Op.Cit. Bagian 1.4
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dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus 
menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni87:

a) Adaptasi (adaptation): sebuah sistem harus menanggulangi situasi 
eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan 
lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

b) Pencapaian tujuan (goal attainment): sebuah sistem harus 
mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

c) Integrasi (integration): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan 
bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 
mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

d) Latency (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, 
memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun 
pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan 
ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem 
tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan 
Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. 
Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang 
sosial semua lawan semua, menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf 
kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme 
struktural dengan asumsi sebagai berikut88:

a) Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling 
tergantung.

b) Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan 
diri atau keseimbangan.

c) Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang 
teratur.

87  George Ritzer, Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern. Jakarta. Kencana. 2010. Hal 118
88  George Ritzer. Op.Cit. Hal 123
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d) Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-
bagian lain.

e) Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
f) Alokasi dan integrasi merupkan dua proses fundamental yang 

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
g) Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan 

diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan 
antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan 
lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan 
untuk merubah sistem dari dalam.

Masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial dinamik 
yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. 
Ketika satu sistem hilang disebabkan perbedaan maka hilang pula fungsi 
masyarakat. Namun patut dicatat, bagaimanapun fundamentalnya 
perbedaan antara masalah-masalah dinamik yang mengakibatkan 
perbedaan, tidak berarti langsung menghilangkan fungsi utama sebuah 
sistem, karena perbedaan- perbedaan tadi hanya bersifat particular dari 
keseluruhan pola sistem  yang utuh89.

Sistem sosial dalam masyarakat yang dinamis ditandai oleh 
kehandalan masing-masing subsistem dalam menjalankan fungsinya 
untuk mencapai tujuan sistem. Dalam sistem sosial, para penganut teori 
konflik berpendapat bahwa masyarakat bisa terintegrasi atas paksaan 
dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. 
Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat 
memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-
norma, dan pranata-pranata sosial. Konflik-konflik yang terjadi secara 
vertikal dan horizontal dalam masyarakat Indonesia menunjukkan 
kekompleksan integrasi dalam masyarakat Indonesia90.

89  Peter Hamilton. Op.Cit.  Hal 189
90  Nunung Prajarto. Op.Cit. Bagian 1.10
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Masyarakat dalam perspektif sistem sosial akan mengarah pada 
diskusi mengenai kemajemukan masyarakat berdasarkan struktur sosial 
yang membentuknya, integrasi sosial ataupun konflik dalam masyarakat. 
Masyarakat dengan setting tradisional ataupun modern juga menjadi 
kajian yang sangat menarik dalam sistem sosial. Sebuah proses yang 
terjadi di masyarakat bisa membawa dampak sosial dan politik yang 
tak sederhana. Misalnya saja proses industrialisasi yang berlangsung 
dalamsistem masyarakat Indonesia yang berlatar belakang agraris, 
tradisional, primordial, dan pre-kapitalis membawa dampak sosial yang 
berpengaruh pada bekerjanya sistem kemasyarakatan. Suatu integrasi 
sosial di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi 
berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang 
terjadi secara sosial budaya91.

91  Ibid. Bagian 1.4
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NARKOTIKA 
DAN PERAN MASYARAKAT

Permasalahan perdagangan gelap serta penyalahgunaan narkotika 
bukan hanya menjadi masalah hukum semata. Narkotika juga merupakan 
sebuah permasalahan sosial atas perilaku menyimpang yang dilakukan 
oleh penggunanya. Rusaknya nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi 
persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebaliknya, maraknya penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat 
tidak lepas dari persoalan sosial lainnya yang saling terkait. Kondisi itu 
membuat penegakan hukum saja tidak cukup untuk pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika, melainkan juga harus memperbaiki permasalahan 
sosial yang memberikan daya dukung terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan narkotika, seperti halnya kejahatan lain, membuat harmoni 
dalam masyarakat menjadi terganggu. Semakin tinggi kualitas kejahatan 
yang dilakukan, gangguan harmoni kehidupan dalam masyarakat semakin 
terluka parah. Penerapan punishment terhadap pelaku kejahatan narkotika 
diharapkan mampu menjadi obat bagi disharmoni itu.

Bagi sebagian penyalah guna narkotika beranggapan bahwa perbuatannya 
tidak merugikan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa perilaku 
menyimpang itu hanya berdampak buruk pada dirinya sendiri. Padahal, 
penyimpangan itu membuat ketenteraman masyarakat menjadi terganggu 
lantaran dilanggarnya norma dan aturan sosial masyarakat.

B
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Kerugian bagi masyarakat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika 
sejatinya sangat besar. Salah satunya, masyarakat menghadapi angka 
kriminalitas jalanan yang cukup tinggi. Mahalnya harga narkotika membuat 
para pecandu banyak yang melakukan aksi kriminal sepeti pencurian, 
penjambretan hingga penipuan untuk mengongkosi kebutuhannya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan beaya yang sangat tinggi 
untuk kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan narkotika, 
termasuk rehabilitasi bagi para pecandu. Padahal, salah satu sumber 
keuangan negara berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. 

Masyarakat juga merasakan kerugian tidak langsung dari sisi sosial dan 
ekonomi akibat tingginya angka pengangguran. Ribuan orang yang menjalani 
proses hukum terkait masalah narkotika hampir dipastikan bakal kehilangan 
pekerjaan. Demikian pula saat proses hukum telah selesai, banyak penyedia kerja 
menghindari mengangkat karyawan yang pernah bermasalah dengan narkotika. 

Seorang pengguna obat tidak dapat hidup secara normal. Ia bertingkah 
laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat 
yang berbeda-beda. Ketergantungan atau kecanduan berarti tidak dapat 
hidup tanpa obat. Dan bila telah kecanduan, hidup akan seperti di neraka. 
Hal ini dikarenakan ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit 
bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya atau bila pemakaiannya 
dihentikan.

Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang 
kompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin 
memburuk manakala tubuh pemakai menjadi kebal akan narkoba, sehingga 
kebutuhan tubuh akan meningkat untuk sampai pada efek yang sama 
“tingginya”. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering diperlukan untuk 
menenangkan keinginan yang besar. Dan hal ini dapat menyebabkan 
kematian.92

92  Ra’uf, M.. 2002. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas. BP. Dharma 
Bhakti, Jakarta Hal 8
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Penanganan yang dilakukan juga harus terintegrasi dan multidimensi, 
termasuk dari aspek psikologis, sosial-ekonomi, budaya, kesehatan, 
lingkungan, pendidikan dan agama. Dengan demikian, pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum 
semata, namun juga menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat.

Beberapa kondisi yang mendorong penggunaan narkoba, antara lain 
karena pengangguran, hidup jauh dari rumah asal, pengungsian, urbanisasi, 
kurang kontrol dari orang tua, putusnya relasi dengan keluarga, kontak 
dengan narapidana, kontak dengan geng-geng narkoba dan kelompok 
peminum serta turisme. Penggunaan narkoba berkembang antara lain 
karena berkembangnya sifat atau karakter orang yang bersangkutan, karena 
dipercaya dapat merangsang aktivitas seksual dan reaksi dari pendidikan 
tradisional serta tekanan kondisi sosial budaya.93

Sebenarnya, tidak semua orang yang berada dalam kondisi tersebut 
di atas selalu berakhir menjadi penyalah guna narkotika. Misalnya, belum 
tentu seorang anak yang tinggal terpisah dengan orang tuanya akan berakhir 
sebagai seorang pengguna narkotika. Namun, tentunya kondisi-kondisi 
tersebut menjadi sebuah pemicu yang membuat potensi seseorang untuk 
menjadi penyalah guna narkotika semakin terbuka lebar.

Kondisi yang menjadi pendorong penggunaan narkotika yang disebutkan 
oleh Joewana itu berbanding lurus dengan hasil penelitian yang dilakukan 
Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas 
Indonesia di 2016. Dalam penelitian itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 
prevalensi tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan 
pelajar maupun mahasiswa.

Di tahun 2016, angka pernah pakai tertinggi di Yogyakarta dengan 
prevalensi 6,6. diikuti DKI Jakarta (5,3) , Sumatera Barat (4,7) dan Kalimantan 
Timur (4,7). Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki angka prevalensi 

93  Joewana, Satya, dkk. 2001. Narkoba, Petunjuk Praktis Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. 
Media Pressindo, Yogyakarta, Hal 2-3



77

setahun pakai narkoba tertinggi adalah DKI Jakarta di angka 3,6, Yogyakarta 
(2,8), dan Kalimantan Timur (2,5).

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, di mana ribuan mahasiswa 
dari luar daerah menempuh perkuliahan di sejumlah kampus yang berada 
di provinsi itu. Usaha kos bergeliat untuk menampung para mahasiswa dari 
luar daerah. Mereka merupakan para pemuda hidup dalam kondisi hidup 
jauh dari rumah asal, urbanisasi, kurang kontrol dari orang tua dan putusnya 
relasi dengan keluarga. Kondisi itu membuka peluang yang sangat lebar 
untuk maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar mahasiswa. 

Dalam terjerumusnya masyarakat dalam dunia narkotika, setiap penyalah 
guna selalu memiliki kisah yang berbeda satu sama lain, sehingga penangannya 
sebenarnya juga harus berbeda satu sama lain. Oleh karena setiap pemakai 
narkoba mempunyai perbedaan tingkatan maka untuk lebih memudahkan 
penanggulangannya harus mengadakan pendekatan secara pribadi.

Interaksi dengan pengedar atau pemakai narkotika menjadi pintu masuk 
utama bagi seseorang untuk menjadi penyalah guna narkotika. Barang haram 
itu bukanlah komoditas biasa yang diperdagangkan secara terbuka. Para 
pengedar tidak akan sembarangan menawarkan narkotika kepada orang 
yang tidak dikenalnya. Masyarakat yang baru tahap coba-coba menggunakan 
narkotika juga tidak mungkin memperoleh barang dari orang yang tidak 
dikenalnya.

Dorongan atau motif yang mendasari seseorang untuk menggunakan 
narkotika juga tidak terlepas dari situasi sosial yang ada di sekelilingnya. 
Adapun alasan yang sering digunakan oleh para pecandu narkotika antara 
lain:94

1. Menggunakan narkotika lantaran ingin masuk dalam suatu kelompok
Alasan ini sering digunakan oleh para pecandu yang rendah diri atau 

minder dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Pengguna merasa 

94 Reza Indragiri Amriel, M. Crim. 2007. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Salemba Humanika, 
Jakarta, Hal 30-32
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lebih merasa hambatan psikologis itu runtuh saat dia menggunakan 
narkotika.

2. Menggunakan narkotika untuk bereksperimen
Terdapat kecenderungan manusia untuk mencoba hal yang baru dan 

berisiko. Salah satu alasan seseorang menggunakan narkotika adalah rasa 
penasaran dan ingin tahu. Ada yang bisa langsung bisa berhenti, namun 
tidak sedikit yang akhirnya kecanduan.

3. Ingin melarikan diri dari kompleksitas hidup sekaligus menenangkan diri
Saat menghadapi sebuah masalah, individu akan melakukan langkah 

untuk mencari pemecahannya. Mereka juga memiliki keinginan untuk 
menenangkan diri dari masalahnya itu, terkadang salah jalan dan 
berkenalan dengan narkotika.

4. Memasukkan diri dalam kategori dewasa
Alasan ini banyak dikemukakan oleh para remaja yang menjadi 

pecandu narkotika. Mereka merasa telah menjadi dewasa saat 
menggunakan barang haram itu. Alasan itu sebenarnya sangat naif 
mengingat usia dewasa tidak identik dengan penggunaan narkotika.

5. Menggunakan narkotika lantaran merasa bosan
Berbagai aktivitas yang dilakukan dalam keseharian dianggap sudah 

tidak memenuhi hasrat lagi. Penggunaan narkotika menjadi pilihan untuk 
meledakkan kegembiraan.

6. Menggunakan narkotika sebagai bentuk pemberontakan
Motif ini sering dialami oleh individu yang ingin menunjukkan 

eksistensi diri bahwa mereka bebas melakukan hal-hal yang selama ini 
dianggap tabu oleh lingkungannya.

7. Mengasosiasikan narkoba pada hal-hal yang positif.
Bagi beberapa orang, penggunaan narkotika dianggap menjadi wujud 

sebuah modernitas. Pemikiran itu rata-rata berasal dari fakta bahwa 
narkotika banyak digunakan oleh masyarakat di negara-negara modern.
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Pembentukan kampung bebas narkoba yang dilakukan oleh berbagai 
daerah, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, 
bukan sekadar upaya pencegahan an terjadinya penyalahgunaan narkotika 
di wilayahnya. Masyarakat diharapkan juga menciptakan kondisi sosial yang 
ideal sehingga kondisi-kondisi sosial yang mendorong individu menjadi 
penyalah guna narkotika bisa tereduksi.

Tren peredaran narkotika sudah jauh berbeda dengan situasi pada masa 
lalu. Dahulu, barang ini banyak beredar di tempat-tempat hiburan malam. 
Namun, kini peredarannya sudah berada di perkampungan, di rumah-
rumah kos, bahkan sekolah dan kampus. Hal ini mendasari pentingnya 
pembentukan komunitas-komunitas anti narkotika hingga di tingkat kampung 
dan lingkungan pendidikan.

Jangan sampai pembentukan kammpung bebas narkoba hanya menjadi 
sebuah pencitraan semata bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan 
keseriusannya dalam mencegah dan menekan penyalahgunaan narkotika 
di daerahnya. Jangan pula program tersebut hanya berakhir hingga di acara 
pencanangan saja.

Pembentukan sebuah kampung bebas narkoba harus melalui upaya 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selama masa pemerintahan orde 
baru, peran negara terlalu besar dalam mengatur hampir di semua tananan 
warga. Masyarakat kurang dilibatkan sebagai subyek, namun lebih banyak 
menjadi obyek semata.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan komunitas sehingga mampu mandiri dalam 
menyusun agenda maupun mengurusi urusannya sendiri. Dalam kaitannya 
dengan kampung bebas narkoba, komunitas masyarakat di perkampungan 
harus memiliki kemandirian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkotika di wilayahnya. Sedangkan upaya penindakan tetap menjadi 
kewenangan aparat penegak hukum.

Sedangkan partisipasi harus melibatkan masyarakat setempat dalam 
pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau 
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proyek yang akan hadir di tengah mereka. Dengan demikian dapat dijamin 
bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai-nilai dan 
pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.

Namun, ada kalanya kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah 
harus dibangun dan diorganisir oleh pihak eksternal, baik pemerintah 
maupun lembaga swadaya masyarakat. Terkadang, masyarakat tidak mampu 
mengenali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerahnya. Atau, 
warga sebenarnya sudah mengenali permasalahan, namun belum memiliki 
wadah untuk melakukan penyelesaian secara bersama-sama.

Peran pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga swadaya 
masyarakat dalam kegiatan ini harusnya hanya menjadi sebuah pemantik. 
Mereka tidak boleh menjadi sebuah faktor dominan yang justru membuat 
masyarakat bergnatung dan tidak bisa mandiri. Bahkan, pihak eksternal 
harus rela berada di balik layar setelah organisasi di dalam masyarakat sudah 
mulai terbentuk.

Dalam kaitannya dengan program kampung narkoba, masyarakat di dalam 
wilayah perkampungan harus disadarkan terhadap bahaya penyalahgunaannya. 
Penyadaran dilakukan dalam semua aspek, baik aspek hukum, akonomi, 
sosial serta aspek lain secara menyeluruh. Kegiatan harus melibatkan 
masyarakat hingga lapisan paling bawah agar kebijakan tidak terkesan elitis.

Success story pembentukan kampung bebas narkoba di satu daerah tidak 
bisa di-copy paste begitu saja di daerah lainnya. Maasing-masing kampung 
memiliki karakter berlainan, potensi yang berbeda hingga tata nilai yang 
beragam. Program ini harus dilakukan secara costumized, meski ada tahapan-
tahapan baku yang bisa diterapkan di banyak daerah.

Masalah keberlanjutan program juga menjadi hal yang cukup penting 
untuk disusun. Sebuah aksi harus dilanjutkan dengan evaluasi sebagai dasar 
untuk membuat aksi yang berikutnya. Sebuah program yang akhirnya hanya 
berhenti di pencanangan harus menjadi sebuah pelajaran penting sehingga 
bisa dihindari.
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Pemahaman masyarakat terhadap masalah narkotika diharapkan mampu 
berujung pada terciptanya tatanan sosial dimana kejahatan narkotika menjadi 
musuh bersama. Masyarakat harus bisa menghilangkan kondisi-kondisi sosial 
yang mendukung terjadinya tindak pidana narkotika. Selain itu, masyarakat 
juga harus digugah kesadarannya untuk memahami bahwa penyalah 
guna narkotika merupakan korban dari kejahatan perdagangan narkotika. 
Pemahaman masyarakat itu penting bagi upaya penyembuhan korban dari 
ketergantungannya terhadap barang haram tersebut.

Penyalahgunaan sebagai masalah sosial telah terakomodir dalam Undang 
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut 
meletakkan para penyalah guna –pemakai, bukan pengedar—sebagai korban 
dari kejahatan narkotika. Mereka tidak akan menerima hukuman, melainkan 
diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi. Artinya, mereka dianggap sebagai 
warga yang mengalami masalah sosial. Dalam Pasal 127 Undang Undang 
nomor 35 tentang Narkotika, misalnya, mengatur mengenai:

(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; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) 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.
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Rehabilitasi yang dilakukan terhadap para pecandu itu meliputi 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu 
proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu 
dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan 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 masyarakat.

Rehabilitasi perlu dilakukan karena pada dasarnya pecandu nyaris 
tidak mungkin bisa menghentikan kebiasaannya menggunakan narkotika 
secara alami dan mendadak. Narkotika pada umumnya mengandung zat 
yang bersifat adiktif sehingga tubuh mengalami ketergantungan. Harus ada 
penanganan melalui metode khusus yang dilakukan kepada para pecandu 
untuk membebaskan diri dari ketergantungannya.

Apabila seseorang telah tergantung dengan narkoba tertentu, kemudian 
tiba-tiba dihentikan secara mendadak maka akan menunjukkan gejala 
abstinensi. Gejala tersebut dapat berupa gangguan jasmani dan rokhani. 
Gejala-gejala abstinensi yaitu rangkaian suatu gejala yang hebat, misalnya 
ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan usus, sakit perut 
dan lambung, tidak bisa tidur dan sebagainya. 

Gejala-gejala abstinensi, sering juga mendapat sebutan sakaw, hanya 
dapat diatasi jika menggunakan narkoba yang bersangkutan atau narkoba 
yang sejenis. Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala 
abstinensi mendorong seorang pemakai narkoba untuk menggunakan 
narkoba lagi.95

Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang 
ditunjuk oleh Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi 
medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

95 Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. CV. Mandar Maju, 
Bandung. Hal 22
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Penanganan terhadap korban penyalah guna narkotika ini menunjukkan 
bahwa Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut self victimizing menganut 
service model. Hal ini dikarenakan pada awalnya korban penyalahgunaan 
narkotika ini telah bertindak sebagai pelaku yang menggunakan narkotika.

Tujuan dari perlindungan hukum dengan model pelayanan ini adalah 
untuk mengembalikan kondisi korban yang dalam Undang-Undang Tentang 
Narkotika adalah rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

Pada dasarnya, terdapat dua model penanganan terhadap korban sebuah 
tindak pidana. Dua model itu adalah:96

1. The Procedural Right Model
Model ini menekankan dimungkinkannya korban berperan aktif 

dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa, dilibatkan dalam 
setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila 
terpidana dilepas bersyarat dan lain-lain. Model ini melihatkorban sebagai 
subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan 
mengejar kepentingan kepentingannya.

Keuntungan model ini adalah model ini dianggap dapat memenuhi 
perasaan untuk membalas bagi si korban maupun masyarakat. Selain itu, 
keterlibatan korban seperti ini memungkinkan korban untuk memperoleh 
kembali rasa percaya diri dan harga diri dan meningkatkan arus informasi 
ini didominasi oleh terdakwa, melalui kuasa hukumnya, yang dapat 
menekan korban sebagai saksi korban dalam persidangan.

Model ini juga memliki kelemahan, bahwa model ini dapat 
menimbulkan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan 
pribadi. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan pidana dapat 
menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi, padahal 
sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. 
kerugian lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban 

96 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hal 79-80
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dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka 
peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang 
bersifat menekan dari pelaku tindak pidana.

2. Service Model.
Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam 

bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban 
yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan kejahatan,sehingga 
diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan 
polisi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus 
untuk melayani dalam kerangka para penegak hukum.

Keuntungan model ini adalah model ini dapat digunakansebagai 
sarana pengembalian kondisi korban yang dinamakan integrity of 
the system of institutionalized trust, dalam kerangka perspektif 
komunal. korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam 
suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling 
mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dapat menghemat 
biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana 
dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam 
rangka menentukan kompensasi bagi korban.

Kelemahan model ini antara lain kewajiban-kewajiban yang 
dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan 
tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani 
penegak hukum karena semua didasarkan atas sarana dan prasarana 
yang sama. Efesiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang 
bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan 
yang dianggap dapat mengganggu efesiensi

Proses seseorang untuk berhenti tidak memakai narkoba, bukanlah suatu 
proses sederhana, meskipun telah melalui metode-metode khusus. Seorang 
penyalahguna obat yang sudah tidak memakai narkoba, tidak dapat begitu saja 
dikatakan sembuh. Seperti kita ketahui, banyak faktor yang mempengaruhi 
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seseorang untuk mulai menggunakan obat. Maka kemajemukan faktor ini 
pulalah yang akan menentukan berhasil tidaknya, serta lama tidaknya proses 
pelepasan seseorang dari penyalahgunaan narkoba.97

Untungnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menggratiskan beaya 
rehabilitasi untuk para pecandu. Artinya, segala beaya yang dibutuhkan akan 
dicukupi oleh negara melalui anggaran negara. Langkah itu dilakukan untuk 
mendorong para pecandu agar bersedia melapor dan mengikuti program 
rehabilitasi dengan standar pelayanan yang telah diatur oleh pemerintah.98

Beaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam proses rehabilitasi 
tidaklah murah. Beaya yang dibutuhkan mencapai Rp 3 juta untuk tiap 
pecandu per bulannya. Padahal, target jumlah pengguna narkotika yang 
direhabilitasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.99 Artinya, jika 
pecandu yang direhab mencapai 100 ribu orang pada 2015, pemerintah harus 
mengeluarkan beaya hingga Rp 300 miliar untuk mencukupi kebutuhan itu. 
Pemulihan yang dibutuhkan untuk menangani 4,5 juta pecandu di Indonesia 
tentulah membutuhkan waktu yang sangat lama dan beaya yang sangat besar. 
Di disinilah, bukti nyata kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat yang 
timbul akibat kejahatan narkotika sedemikian tinggi. Beaya yang ditanggung 
pemerintah untuk proses rehabilitasi sedemikian besar. Belum lagi, beaya 
untuk upaya pencegahan dan penindakan serta operasional pegawai yang 
mengurusi masalah narkotika.

Pemerintahan era Jokowi telah berkomitmen untuk melakukan 
pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Segala potensi pendapatan 
digali demi memperoleh anggaran yang cukup untuk mewujudkan program itu. 
Kewajiban pemerintah untuk membeayai rehabilitasi bagi pecandu narkotika 
jelas menjadi tugas yang membebani keuangan negara. Namun demikian 

97 Yatim, Danny. I dan Irwanto.1993. Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika Tinjauan Sosial-Psikologi. 
Arcan, Jakarta. Hal 115

98 http://news.liputan6.com/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara
99 https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-biaya-rehabilitasi-pecandu-narkoba-rp-3-juta-

per-orang.html
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rehabilitasi itu harus dipastikan berjalan sesuai kebutuhan. Pembangunan 
kualitas sumber daya manusia tidak kalah penting dibanding pembangunan 
fisik dalam bentuk infrastruktur. Apalagi narkotika memiliki daya rusak 
yang sangat besar bagi kehidupan manusia, terutama generasi muda.

Sebenarnya beaya untuk penyelenggaraan rehabilitasi sebenarnya juga 
bisa diambilkan dari harta hasil kejahatan di bidang narkotika yang dirampas 
oleh pemerintah melalui putusan pengadilan. Peluang untuk menggunakan 
harta rampasan telah dibuka lebar dalam Undang Undang nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika, khususnya di pasal 101 Ayat (3) yang menyebutkan:

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang 
dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk 
negara dan digunakan untuk kepentingan

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Aturan dalam pasal itu mengisyaratkan bahwa terhadap pelaku kejahatan 
di bidang narkotika perlu juga dilekatkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam 
penangannya. Hal ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk terus membuat 
terobosan-terobosan baru dalam penanganan kejahatan tingkat tinggi ini.

Dalam proses penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik 
dapat menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana lainnya, 
yaitu tindak pidana pencucian uang yang tidak berdiri sendiri karena harta 
kekayaan yang ditempatkan ditransfer, atau dialihkan dengan cara terintegrasi 
itu diperoleh dari tindak pidana atau kegiatan ilegal, berarti yang sudah ada 
tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).100

100  Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang. 2008. (Citra Adiya Bakti, Bandung) Hal 182
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Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kewenangan bagi penyidik 
di Badan Narkotika Nasional untuk menerapkan pasal-pasal dalam peraturan 
itu dalam perkara yang ditangani.  Kejahatan narkotika termasuk sebuah 
kejahatan yang mana hasil kejatahan yang diperoleh merupakan lingkup 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Penerapan Undang Undang tentang TPPU tersebut berimplikasi terhadap 
upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di bidang narkotika 
berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga 
melengkapi dengan:

1. menelusuri aliran uang hasil kejahatan yang disembunyikan atau 
disamarkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

2. berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan 
pengungkapan pelaku penerima manfaat;

3. memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan
4. memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil 

kejahatan.

Melalui penerapan aturan ini, pengadilan bisa menjatuhkan putusan 
pidana penjara serta denda, sekaligus merampas harta benda yang berasal 
dari hasil kejahatan di bidang narkotika. Berdasarkan ketentuan dalam 
Undang Undang tentang Narkotika, hasil rampasan itu bisa dimanfaatkan 
dalam penanggulangan kejahatan di bidang narkotika serta membeayai 
penyelenggaraan rehabilitasi medis maupun sosial kepada para korban dan 
pecandu narkotika.

Penerapan Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak 
sekadar mencegah penjahat menikmati hasil kejahatan. Dalam kejahatan 
narkotika, uang hasil kejahatan menjadi tulang penyangga bagi bisnis haram 
itu. Menghancurkan aliran dana membuat jaringan kesulitan modal sehingga 
bisnisnya berjalan timpang.
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Tujuan utama pelaku kejahatan dalam melakukan money loundering 
bukan hanya untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Namun, mereka juga 
melakukan rekayasa agar asal usul harta itu tidak terlacak dan seolah-olah 
merupakan hasil sebuah usaha yang legal. Rekayasa ini sering dilakukan 
dengan cara-cara yang rumit.

Di era digital ini, pencucian uang tidak hanya dilakukan dengan cara-cara 
yang konvensional, misal dengan membangun perusahaan, jual beli properti 
dan saham, namun telah mengikuti perkembangan teknologi. Kejahatan ini 
dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang 
dan dilakukan lintas negara. Perkembangan teknologi akan menjadi sebuah 
tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana 
pencucian uang. Salah satunya dengan mulai berkembangnya penggunaan 
mata uang virtual dalam bentuk bitcoin. Penggunaan bitcoin ini banyak 
digemari lantaran memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh mata 
uang konvensional.

Para pengguna bitcoin memiliki keleluasaan untuk saling berbagi atau 
bertransaksi dengan akun anonim. Penggunaannya sangat efisien dan tidak 
mengenal batas wilayah negara. Pemerintah di banyak negara juga masih 
kesulitan dalam mengawasi penggunaan uang virtual tersebut. Banyak pihak 
mengkhawatirkan sistem ini akan banyak digunakan oleh pelaku kejahatan 
pencucian uang.  Di Indonesia, dugaan penggunaan bitcoin untuk tindak 
pidana sudah mulai muncul. Beberapa kasus teror di tanah air diindikasikan 
menggunakan beaya yang dikirim dari luar negeri melalui uang virtual itu. 
Polisi harus melibatkan beberapa lembaga untuk mengungkap kasus-kasus 
tersebut. 101

Kelebihan yang ditawarkan oleh bitcoin ini membuatnya dilirik oleh 
para pelaku kejahatan. Mereka yang menggunakan teknologi uang virtual 
itu tidak perlu menggunakan jasa perbankan, sehingga hasil kejahatannya 
lebih susah dilacak. 

101  https://kumparan.com/rini-friastuti/jaringan-bahrun-naim-gunakan-bitcoin-untuk-kirim-dana
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Sebenarnya, penggunaan bitcoin juga masih memiliki banyak kelemahan. 
Salah satunya adalah nilai tukarnya yang tidak stabil. Selain itu, sistem ini 
juga masih rentan peretasan. Meski demikian, kelemahan ini tidak mebuat 
sindikat takut atau enggan dalam menggunakannya. Uang virtual itu 
menjanjikan keamanan bagi penggunanya.  Padahal, hingga saat ini Indonesia 
belum memiliki regulasi yang jelas terkait penggunaan cryptocurrency itu. 
Bitcoin masih berada di wilayah abu-abu. Bitcoin telah dinyatakan bukan alat 
pembayaran yang sah, namun belum ada satu aturan pun yang melarang 
penggunaannya. 

Penjeratan Tindak Pidana Pencucian Uang pernah diterapkan pada 
penanganan kasus Pony Tjandra, bos besar dari gembong narkotika Freddy 
Budiman. Aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika disita 
dan dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. Jika dikonversi dalam rupiah, aset berupa tanah, rumah dan 
mobil itu mencapai Rp 27 miliar. 102

Penanganan yang biasa-biasa saja tidak cukup untuk kejahatan yang 
bersifat extraordinary ini. Meski mendekam dalam penjara, Pony Tjandra 
masih bisa mendapat penghasilan tinggi dari hasil kejahatan yang dikirimkan 
oleh jaringannya. Di dalam penjara, dia masih bisa mengirim uang hingga Rp 
100 juta per bulan kepada keluarganya. 

Sebelum kasus Pony Tjandra, Pengadilan Negeri Bandung juga pernah 
menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus kejahatan narkotika dan tindak 
pidana pencucian uang, Tjoe Mei Lan, pada 2013. Putusan di peradilan tingkat 
pertama itu juga mendapat pengiatan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat saat 
terdakwa memilih mengajukan banding.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa 
telah melanggar dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang Undang 
nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang nomor 8 

102  http://bnn.go.id/read/pressrelease/17346/bnn-terima-aset-sitaan-senilai-rp-27-miliar-dari-tppu-
pony-tjandra-bos-freddy-budiman
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tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim menyatakan 
bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 
atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman 
yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, 
dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan 
dengan mata uang, disamarkan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya.

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 
tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Harta yang telah disita oleh penyidik 
lantaran diduga merupakan hasil dari kejahatan dirampas untuk negara. 
Harta rampasan itu terdiri dari uang tunai, logam mulia hingga perhiasan.

Melalui penerapan Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang, penyidik juga bisa melakukan penelusuran terhadap aliran dana dari 
kejahatan narkotika. Uang itu akan mengalir menuju pelaku-pelaku lain yang 
terkait di dalam sebuah jaringan narkotika. Ujungnya, jaringan yang terungkap 
akan semakin banyak.

Perkembangan teknologi dan transportasi membuat kejahatan ini 
bersifat lintas wilayah, bahkan lintas negara. Penggunaan strategi sel terputus 
membuat penyidik kadangkala mengalami ‘kebuntuan’ dalam proses 
penyidikan. Sebab, masing-masing pelaku tidak saling mengenal dan tidak 
pernah bertemu.

Namun, uang hasil kejahatan hampir dapat dipastikan mengalir, dari kurir 
dan pengedar kepada para pimpinan sindikat. Mereka memiliki mekanisme-
mekanisme untuk dapat saling berkirim dana tanpa perlu bertemu. Kondisi 
ini menjadi tantangan bagi petugas untuk dapat menemukan aliran uang 
yang akan bermuara titik-titik pelaku lainnya.

Penggunaan harta rampasan yang berasal dari kejahatan narkotika juga 
diatur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009. Dalam penjelasan 
pasal 101 undang-undang tersebut, harta rampasan itu juga bisa digunakan 
untuk memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang berperan dalam 
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mengungkap tindak pidana di bidang narkotika dan prekursor narkotika. 
Penghargaan itu perlu diberikan agar masyarakat dapat terangsang untuk 
berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap 
narkotika.

Dorongan terhadap peran serta masyarakat itu juga menunjukkan bahwa 
penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk permasalahan 
sosial. Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam penanganan penyalahgunaan 
narkotika yang notabene menjadi salah satu bentuk penyimpangan sosial.

Di dalam Undang Undang tentang Narkotika, peran serta masyarakat 
diatur dalam bab tersendiri, yaitu di Bab XII. Hal itu menunjukkan bahwa 
peran masyarakat dirasa cukup penting dalam pencegahan maupun 
penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Tanpa peran serta masyarakat, 
aparat penegak hukum yang jumlahnya terbatas itu akan kesulitan dalam 
menjalankan tugas serta fungsinya dalam menangani kejahatan narkotika.

Peran serta masyarakat diatur dalam Undang Undang tentang Narkotika, 
khususnya dalam pasal:

Pasal	104	
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 

serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal	105	
Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal	106
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
diwujudkan dalam bentuk:

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
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b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan 
informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang 
menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada 
penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang 
diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan 
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal	107
Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau 

BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal	108
a. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 

105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi 
oleh BNN.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Kepala BNN

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan asumsi bahwa 
masyarakat lebih mengenal situasi dan kondisi di wilayahnya masing-masing. 
Tentunya, masyarakat yang terlibat aktif dalam memerangi penyalahgunaan 
narkotika berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan 
perlu diberikan lantaran masyarakat berhadapan dengan sebuah jaringan 
pelaku kejahatan.

Pembentukan wadah bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi 
dalam mencegah terjadinya kejahatan narkotika sangat penting untuk 
mempermudah koordinasi. Wadah-wadah yang biasa dibentuk berupa 
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lembaga swadaya masyarakat, komunitas, termasuk kampung-kampung 
bebas narkoba.

Wadah masyarakat pegiat anti-narkoba yang dikoordinasi di bawah 
Badan Narkotika Nasional juga bisa saling berjejaring sehingga terjadi 
transfer pengetahuan dan informasi. Koordinasi itu juga bisa mempermudah 
pemberian perlindungan oleh negara jika terjadi ancaman terhadap komunitas 
dari pelaku kejahatan narkotika yang berasa terganggu.  Keberadaan Badan 
Narkotika Nasional yang dibangun sejak dari pusat hingga daerah akan 
mempermudah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika. Peran pemerintah daerah cukup penting dalam 
membentuk sebuah ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya gerakan yang 
dilakukan oleh masyarakat antinarkoba.
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NARKOTIKA DAN PERAN KELUARGA

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dituntut untuk berperan 
aktif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Keluarga, 
dalam hal ini orang tua, diharapkan mampu melakukan kontrol terhadap 
anggota keluarga yang lain sehingga bisa terhindar dari penyalahgunaan 
narkotika. Meskipun, tidak menutup kemungkinan bahwa penyalahguna 
narkotika justru merupakan orang tua yang notabene kepala keluarga.

Dalam fungsi kontrol itu, keluarga perlu untuk mengetahui ciri-ciri seorang 
pecandu narkotika. Meski penggunaan narkotika dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, namun biasanya diikuti oleh perubahan perilaku yang akan terlihat 
sehingga akan mempermudah keluarga dalam melakukan identifikasi.

Ciri secara umum yang relatif mudah terlihat itu adalah:103

1. Suka berbohong
2. Delusive, tidak bisa membedakan dunia nyata dengan dunia hayal
3. Cenderung malas
4. Cenderung vandalistik atau merusak
5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab
6. Tidak bisa mengontrol emosi.

103  Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/
III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza

C
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Ciri-ciri tersebut tidak harus selalu muncul saat seseorang baru mulai 
menggunakan narkotika atau tahap coba-coba. Pada umumnya gejala itu baru 
dapat terlihat saat sesorang sudah rutin menggunakan atau bahkan menjadi 
seorang pecandu. Meski gejala itu mungkin saja terlihat pada seseorang yang 
bukan pengguna narkotika, namun orang tua wajib berhati-hati dan waspada 
jika terlihat ciri-ciri tersebut pada anggota keluarganya. 

Apalagi, jika gejala itu terlihat secara tiba-tiba, dalam arti terdapat 
perubahan perilaku, baik secara pelan-pelan maupun drastis. Sebagai contoh, 
anak yang biasanya rajin dan patuh berubah sikap menjadi pemalas dan 
mudah marah. Kepekaan orang tua sangat dibutuhkan untuk benar-benar 
mengenali sifat dasar anak-anaknya agar terhindar dari masalah-masalah 
sosial.

Orang tua yang mengetahui bahwa anaknya –anak belum cukup umur-
- merupakan penyalah guna narkotika memiliki kewajiban untuk melapor 
kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Laporan harus 
dilakukan agar anaknya bisa mendapatkan pengobatan dan perawatan baik 
melalui rehabilitasi medis maupun sosial.

Kewajiban itu diatur dalam pasal 55 Ayat (1) Undang Undang nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang itu memberikan ancaman 
kepada orang tua atau wali dari anak di bawah umur yang menjadi penyalah 
guna narkotika, dan dengan sengaja tidak melaporkannya, dengan ancaman 
hukuman kurungan maksimal enam bulan atan denda paling banyak Rp 1 juta.

Pemerintah melalui undang –undang tersebut memberikan jaminan, anak 
di bawah umur yang menjadi penyalah guna narkotika dan telah dilaporkan 
oleh orang tuanya tidak akan dijerat dengan ketentuan pidana. Sebaliknya, 
pemerintah justru menyediakan fasilitas pengobatan dan rehabilitasi agar 
anak tersebut bisa terbebas dari jerat narkotika.

Namun, jaminan dan ancaman itu tidak akan serta merta mampu 
memaksa orang tua untuk melaporkan anaknya yang menderita 
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ketergantungan narkotika. Bayangan tentang kerasnya hukuman yang akan 
dihadapi oleh sang buah hati membuat banyak orang tua yang berusaha 
menutupi hal-hal yang dianggap aib tersebut. Mereka belum sepenuhnya 
yakin, barangkali juga lantaran tidak tahu, terhadap jaminan yang diberikan 
oleh pemerintah.

Masyarakat bisa berperan untuk memberikan pendampingan dan 
konseling bagi keluarga, terutama orang tua dari seorang anak yang menjadi 
pecandu narkotika. Keluarga perlu dukungan moral untuk mengajak anaknya 
mengikuti program rehabilitasi. Dalam banyak kasus, hubungan antara 
orang tua dengan anaknya yang menjadi pecandu tidaklah harmonis. 
Sebab, pada dasarnya penggunaan narkotika merupakan salah satu bentuk 
pemberontakan terhadap norma yang berlaku di dalam keluarga.

Pelibatan masyarakat dan keluarga menunjukkan bahwa pemerintah 
tidak bisa berjalan sendirian dalam menjalankan tugasnya, mencegah dan 
menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Perlu sebuah kerjasama natara 
pemerintah dengan masyarakat sebagai mitra dan dengan orang tua pecandu 
narkotika sebagai upaya pemulihan.

Berbagai faktor baik internal maupun eksternal menjadi biang keladi 
terjerumusnya individu, termasuk yang masih berkategori anak, ke dalam 
penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang nyaman menjadi benteng 
pertahanan diri bagi anak-anak dari problem sosial serta pengaruh buruk 
pergaulan.

Keluarga yang terlihat harmonis dan baik-baik saja bukan berarti aman 
dari ancaman bahaya narkotika. Faktor usia anak yang masih remaja dan 
cenderung melakukan pencarian jati diri sangat rentan menjadi korban dari 
perdagangan gelap narkotika. Dalam banyak kasus, orang tua yang mulai 
menikmati kemapanan ekonomi sering mencari cara untuk menikmati hasil 
kerjanya dan terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.

Potensi untuk terjerumus menjadi pecandu tidak hanya terletak pada 
anak. Orang tua, baik ayah atau ibu juga memiliki kemungkinan yang sama 
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pula. Masing-masing anggota keluarga harus saling melakukan intervensi 
yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu

1.	 Tahap	Pencegahan

Tahapan ini dilakukan saat dalam satu keluarga tidak ada sanggotanya 
yang terjerumus sebagai pecandu narkotika. Peran orang tua cukup vital 
dalam menciptakan iklim keluarga yang mematuhi norma serta ajaran 
moralitas agar anggota keluarganya bisa membedakan perbuatan baik 
dan buruk.

Komunikasi antar-anggota keluarga perlu dijalin dengan baik 
sehingga deteksi dini terhadap persoalan sosial bisa berjalan. Keluarga 
harus menjadi tempat yang teduh bagi anak-anak untuk mencari solusi 
atas permasalahan yang dihadapi sebelum mereka mencari pelarian di 
luar rumah.

2.	 Tahap	Penanganan

Tahapan ini terjadi saat salah satu anggota keluarga diketahui 
sebagai pecandu narkotika. Pendekatan dari keluarga sangat dibutuhkan 
agar tumbuh kesadaran bagi pecandu bahwa dirinya membutuhkan 
pertolongan dan rehabilitasi.

Yang paling banyak terjadi pada tahap ini adalah kekalutan dan 
ketakutan anggota keluarga lain terhadap kemungkinan risiko berhadapan 
dengan hukum. Padahal, pemerintah telah mengedepankan upaya 
rehabilitasi bagi pecandu narkotika daripada memberikan pemidanaan.

3.	 Tahap	rehabilitasi

Tahap rehabilitasi merupakan tahapan paling rentan dan sulit 
dilakukan. Dalam tahapan ini, sebenarnya keluarga sudah berhasil 
membawa pecandu narkotika ke tempat tehabilitasi medis dan sosial. 
Tidak sekadar mencari penyembuhan, namun keluarga juga harus 
menjaga agar pecandu tidak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan 
narkotika.
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Menjalani proses penyembuhan di tempat yang ditunjuk sebagai 
pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bukan jaminan bahwa pecandu 
selamanya terbebas dari masalahnya. Bagi individu yang telah menjalani 
rehabilitasi, potensi untuk kembuh dan mengulang (relapse) sebagai seorang 
pecandu masih sangat mungkin untuk terjadi. Relapse merupakan sebuah 
proses dimana pecandu yang dinyatakan sudah sembuh (abstinence) kembali 
menggunakan narkotika setelah putus zat. Proses ini dimulai dari sebuah 
perasaan rindu sehingga disadari atau tidak, berakhir pada pengulangan 
untuk menggunakan narkotika.

Terjadinya relapse pada seorang pecandu yang telah menjalani rehabilitasi 
sangat tidak diharapkan. Apalagi, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam proses rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial sangat tinggi. 
Antrean untuk menjalani rehabilitasi juga masih sangat panjang mengingat 
terbatasnya kapasitas layananan rehabilitasi yang ada di Indonesia.

Banyak yang dirugikan dengan kembalinya bekas pasien rehabilitasi 
menjadi seorang pecandu. Relapse membuat keluarga menjadi apatis 
sehingga menganggap kecanduan narkotika merupakan hal yang tidak 
bisa disembuhkan. Masyarakat juga merasa risih dengan adanya individu 
yang dianggap berperilaku menyimpang di lingkungannya. Negara sebagai 
penyedia layanan rehabilitasi juga banyak merasa dirugikan.

Banyak faktor yang mendorong bekas pasien rehabilitasi menjadi seorang 
pecandu. Faktor yang mendorong bisa berasal dari internal dan ada pula 
faktor yang eksternal yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut akan 
banyak ditemui oleh pecandu yang telah menjalani rehabilitasi sehingga 
peluang untuk relapse sangatlah besar.

Bagi para bekas pecandu, meski telah menjalani rehabilitasi, berpisah 
dengan zat yang bersifat adiktif bukan persoalan mudah. Mereka berada 
dalam kondisi stress, sedangkan memori tentang kenikmatan yang mereka 
dapatkan melalui penggunaan narkotika tidak sepenuhnya hilang.

Di sisi lain, banyak diantara mereka yang berada dalam lingkungan yang 
tidak menguntungkan. Usai keluar dari layanan rehabilitasi, kebanyakan dari 
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mereka masih bertemu dengan lingkungan yang sama, termasuk bertemu 
dengan kawan-kawannya yang masih menjadi pengguna narkotika.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka juga masih bertemu dengan 
para pengedar yang selama ini menjadi tempat untuk mendapatkan barang 
haram itu. Kesembuhan seorang pecandu, bagi seorang bandar, berarti 
hilangnya seorang konsumen. Mereka tidak akan tinggal diam saat kehilangan 
konsumen yang selama ini memberikannya keuntungan.

Lembaga Rumah Cemara mencatat bahwa tingkat relapse di Indonesia 
sangat tinggi, mencapai angka 60-70 persen. Angka yang cukup tinggi itu 
menjadi menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Indonesia belum 
berhasil, atau jika boleh disebut sebagai kegagalan. Langkah yang terintegrasi 
antarlembaga, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan 
Badan Narkotika Nasional sangat dibutuhkan.104

Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa masalah yang harus dihadapi oleh 
Indonesia dalam melepaskan diri dari bahaya narkotika sangatlah kompleks. 
Tingginya tingkat relapse, ditambah dengan pengguna baru, menjadi salah 
satu bukti bahwa demand atas komoditas haram itu tidak akan pernah bisa 
turun. Jalan yang paling tepat untuk mengatasinya adalah memutus suply 
melalui upaya yang lebih keras untuk membongkar sindikat perdagangan 
narkotika. 

Persoalan akan semakin rumit jika pecandu yang ada dalam keluarga 
bukanlah sang anak. Banyak ditemukan orang tua, ayah atau ibu, bahkan 
kakek-kakek yang menjadi seorang pecandu. Bagi keluarga, penanganannya 
pastilah tidak semudah dibandingkan jika pecandunya berstatus sebagai anak.

Orang tua yang menjadi seorang pecandu narkotika tentunya tidak bisa 
menjalankan kewajibannya terhadap keluarga dengan baik. Dia juga tidak 
bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Bahkan, 
kebiasaannya itu berpotensi untuk ditiru oleh anak- anaknya.

104  http://news.metrotvnews.com/read/2017/08/03/738451/angka-kepulihan-pasien-rehabilitasi-
narkoba-dinilai-masih-rendah
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Budaya yang menempatkan orang tua sebagai sosok yang harus 
dihormati membuat keluarga juga tidak mudah untuk membawanya 
menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Belum lagi, 
kebutuhan keluarga juga terancam tidak terpenuhi lantaran penghasilan 
orang tua dihabiskan untuk membeli narkotika. Kondisi akan jauh lebih parah 
jika orang tua yang menjadi pecandu narkotika pada akhirnya berurusan 
dengan hukum. Andaikan ada empat anggota di keluarga tersebut, ayah, ibu 
dan dua anak, maka dalam waktu sekejap terdapat empat penduduk yang 
terancam ke jurang kemiskinan.
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NARKOTIKA DAN EKONOMI

Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, menerapkan hukuman 
yang tinggi untuk kejahatan narkotika. Ancaman ini seolah tidak membuat 
ciut nyali pada pedagang dan pengedarnya. Keuntungan tinggi yang diperoleh 
jaringan narkotika membuat mereka berani melawan dan menjadi musuh 
negara-negara di dunia.

Kejahatan narkotika berawal dari sebuah bisnis yang tunduk terhadap 
hukum-hukum ekonomi. Pasar yang tersedia, bahkan cenderung terus 
mengalami kenaikan, membuat kelompok lainnya berupaya memenuhi 
permintaan atas komoditas ini.  Risiko yang harus dihadapi para bandar 
membuat harganya kian melambung, sebagaimana sebuah ungkapan, high 
risk high income.

Tingginya keuntungan membuat jaringan narkotika berani ‘membakar 
uang’ asal kepentingannya bisa berjalan dengan aman. Suap menyuap 
dengan nilai yang fantastis sudah banyak menjadi temuan di berbagai negara. 
Pagi para mafia, angka yang dianggap fantastis oleh masyarakat tersebut 
sebenarnya hanya sebagian kecil dari keuntungan yang didapatkan.

Besarnya keuntungan juga membuat jaringan narkotika menghalalkan 
segara cara agar kepentingannya bisa berjalan dengan lancar. Pada akhirnya 
mereka bersentuhan juga dengan kejahatan lain, seperti kepemilikan senjata 

D
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api, pembunuhan, penyuapan, penyelundupan hingga perdagangan manusia. 
Kejahatan sampingan itu dilakukan untuk mendukung kejahatan utama yang 
dilakukan, yaitu perdagangan narkotika.

Jumlah pecandu narkotika yang cukup besar di Indonesia membuat 
banyak jaringan, baik lokal maupun internasional, berlomba-lomba untuk 
mencukupi kebutuhan itu. Apalagi, pecandu di Indonesia tergolong orang 
yang royal, berani membeli barang haram itu dengan harga yang sangat tinggi.

Di Malaysia, misalnya, satu kilogram narkotika jenis sabu hanya dihargai 
Rp 200 juta. Namun, sesampainya di Aceh atau Medan, harganya bisa 
melambung hingga Rp 400 juta. Saat telah tiba di Jakarta yang merupakan 
salah satu pasar narkotika terbesar di Indonesia, harganya melambung 
berlipat-lipat menjadi Rp 2,5 miliar.105

Dari Jakarta, barang-barang itu juga masih didistribusikan ke berbagai 
daerah lain. Tentunya, ongkos distribusi termasuk dengan risikonya membuat 
harga narkotia jenis sabu ini kian membubung tinggi. Satu kilogram sabu di 
Papua biasa dihargai hingga Rp 3,5 miliar. 

Disparitas harga di masing-masing kota membuat pengedar terus 
bergerak dan mencari peluang keuntungan, memasok narkotika dari kota 
yang harganya rendah ke kota lain yang harganya tinggi. Peluang itu juga 
menarik minat jaringan-jaringan tingkat lokal, termasuk pecandu yang 
ingin mencari keuntungan untuk menutup kebutuhannya dalam membeli 
narkotika.

Diparitas harga di tiap-tiap daerah itu disebabkan oleh berbagai hal, 
salah satunya adalah beaya distribusi. Selain itu, hukum permintaan (supply) 
dan penawaran (demand) tentunya juga cukup berpengaruh terhadap 
harga komoditas, termasuk narkotika. Termasuk, tingkat keaktifan aparat 
penegak hukum setempat dalam melakukan upaya pemberantasan kejahatan 
narkotika.

105  https://news.okezone.com/read/2017/03/23/340/1650285/wow-harga-1-gram-sabu-sabu-capai-
rp2-5-juta-ini-penyebabnya
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Tingginya harga di Indonesia mendorong jaringan lantas membuat 
produksi narkotika di dalam negeri. Indonesia yang dulunya merupakan 
negara transit dan pasar, kini sudah berkembang sebagai produsen. 
Keberadaan industri gelap ini, baik berupa pabrik maupun industri rumah 
tangga, beberapa kali dibongkar oleh aparat.106

Semakin dekatnya pabrik dengan pasar tentunya berakibat pada turunnya 
ongkos produksi, terutama di bidang distribusi, Keuntungan yang diperoleh 
para mafia semakin besar pula. Mereka semakin leluasa dalam menerapkan 
strategi marketing dan promosi, salah satunya meberikan narkotika murah, 
bahkan gratis kepada calon konsumen baru.

Sebenarnya, permintaan terhadap narkotika tergolong inelastis. 
Biasanya, hanya pemakai yang tergolong baru menggunakan narkotika 
yang cenderung elastis terhadap perubahan harga. Sedangkan pengguna 
yang sudah kecanduan tidak akan mempersoalkan masalah tingginya harga 
narkotika.107

Semakin tinggi harga narkotika akan mendorong semakin tingginya 
angka kriminalitas. Para pecandu akan berupaya memenuhhi kebutuhannya 
dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok hingga 
korupsi. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi oleh para pecandu akan 
semakin besar.

Kapasitas narkotika sebagai sebuah komoditas ekonomi harus dipahami 
sepenuhnya oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan 
Badan Narkotika Nasional. Hal ini diperlukan agar mereka bisa melakukan 
penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan tersebut. Pencegahan 
dan penindakan tidak bisa hanya dilakukan secara parsial, namun harus 
mampu menekan permintaan dan memutus penawaran.

Penindakan yang dilakukan secara parsial akan membuat masalah-
masalah baru yang akan menguras banyak energi. Diperlukan sebuah strategi 

106  http://www.antaranews.com/berita/457965/kapolri-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba
107  Deliarnov, Ekonomi Politik. 2006. (Erlangga, Jakarta) Hal 103
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yang harus dipersiapkan secara hati-hati untuk meminimalisir dampak yang 
terjadi akibat penindakan yang dilakukan.

Pembongkaran satu jaringan besar yang beroperasi di satu kota mungkin 
akan mampu memutus suplay narkotika, paling tidak membuat distribusi 
tersendat. Namun, tanpa adanya formula tepat untuk para pengguna 
bakal menyebabkan permintaan yang lebih besar dibanding penawaran. 
Permintaan terhadap narkotika tergolong inelastis, membuat harga narkotika 
di sebuah kota menjadi melambung lantaran kekurangan ketersediaan.

Salah satu risiko yang dihadapi adalah bahwa peluang ini ditangkap 
oleh jaringan baru yang berupaya mengambil peluang melalui tingginya 
harga. Atau, justru para pecandu yang mengetahui alur perdagangan yang 
akan muncul sebagai sebuah jaringan baru. Risiko ini membuat pengawasan 
pasca-penindakan merupakan hal yang wajib dilakukan. 

Belum lagi, tingginya harga narkotika membuat beban yang harus 
ditanggung oleh para pecandu meningkat. Mereka akan melakukan kejahatan 
jalanan untuk bisa memenuhi kebutuhannya dalam membeli narkotika. Imbas 
ini akan ditanggung bersama-sama oleh masyarakat yang tidak bersangkut 
paut secara langsung dengan urusan narkotika.

Sebaliknya, menindak para penyalah guna dan pengedar kelas teri 
juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Langkah tersebut bisa berakibat 
melimpahnya suplay di pasaran yang berdampak pada turunnya harga 
narkotika di suatu daerah, lantaran penggunanya ditangkap atau menjalani 
rehabilitasi.

Narkotika dengan harga murah di satu daerah bakal menyebabkan 
bencana baru, yaitu masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menggunakan 
narkotika akan berpeluang untuk melakukan coba-coba. Bagi mereka yang 
baru dalam tahap coba-coba bisa meningkat menjadi pemakai rutin. Harga 
narkotika juga semakin terjangkau sehingga masyarakat yang berpotensi 
menjadi pemakai baru kian meluas.
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Para ekonom dunia mengamati dan mengkritik kebijakan Amerika Serikat 
dalam menangani kejahatan narkotika yang dianggap kurang terarah dan 
tidak menyelesaikan masalah. Selama tiga dasawarsa, Amerika cenderung 
melakukan penindakan dengan memotong jalur distribusi, bahkan produksi.

Mereka tiap tahun berhasil membakar berton-ton ladang tanaman yang 
menjadi bahan baku pembuatan narkotika. Penjagaan serta penyegelan 
kawasan yang berbatasan dengan negara lain juga dilakukan. Namun, 
langkah-langkah itu ternyata belum mampu mengurangi kejahatan narkotika 
di negara itu.

Menurut salah satu ekonom, Buchhlolz, terdapat tiga hal yang membuat 
Amerika kesulitan dalam memberantas perdagangan narkotika. Pertama, kokain 
berasal dari tanaman yang mudah tumbuh di banyak tempat, jika pembenahan 
dilakukan dari sisi penawaran, terlalu banyak ladang yang harus dimonitor. 
Kedua, nilai kokain di jalanan Amerika jauh lebih besar dibanding nilai impornya. 
Sedangkan ketiga, permintaan terhadap narkotika cenderung inelastis.108

Penggambaran di atas menunjukan, bahwasanya hukum sebenarnya 
memiliki kaitan yang sangat erat dengan ekonomi. Pendekatan ini sudah 
dilakukan sejak beratus-ratus tahun silam oleh para ilmuwan, seperti Cesare 
Bonesara (1764), Jeremy Bentham (1789), karya ekonomi politik Adam Smith 
(1776) hingga Karl Marx (1861).

Dalam kaitannya dengan kejahatan, pendekatan hukum dan ekonomi 
tidak hanya terbatas pada teori hukum penawaran dan permintaan, namun 
juga bisa menganalisis dampak penerapan hukuman atau sanksi terhadap 
tingkat kejahatan. Misalnya, beratnya sanksi akan berpengaruh terhadap 
perilaku manusia yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari sanksi. 
Hubungan sanksi terhadap perilaku seperti halnya hubungan yang terjadi 
antara harga dengan konsumsi.

Sebenarnya, teori-teori itu sudah disediakan oleh para ekonom 
bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini 

108  Deliarnov, op cit hal 103-104
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pemberantasan kejahatan narkotika. Aparat dalam menganalisa dampak-
dampak atau reaksi dari aksi yang dilakukan. Kemungkinan-kemungkinan 
yang timbul dari tindakan yang dilakukan bisa dipertimbangkan dengan 
lebih terukur.

Disparitas harga narkotika di beberapa kota juga bisa menjadi bahan 
untuk memprediksi pergerakan para pengedar narkotika. Mekanisme pasar 
yang terjadi akan membuat komoditas itu bergerak dari kota-kota yang 
harganya murah menuju kota-kota yang harga narkotikanya tinggi. Aparat 
bisa menggunakan analisa tersebut dengan melakukan pengawasan di titik-
titik yang potensial digunakan untuk distribusi narkotika.

Penggambaran-penggambaran di atas menunjukkan bahwa pembuat 
regulasi juga harus memahami perilaku manusia dalam kaitannya dengan 
ekonomi. Selama masih ada pasokan narkotika, maka pembeli juga masih 
ada. Sebaliknya, selama masih ada pembeli, akan muncul pedagang yang 
akan memenuhi kebutuhan itu.

Hanya saja, masih ada faktor lain yang mampu membuyarkan analisa-
analisa yang telah dilakukan. Perbuatan lancung sebagian aparat yang 
makan uang suap menjadi kendala paling besar yang harus dihadapi. Bisa 
jadi, penjara bukan dianggap hukuman oleh para bandar, namun justru 
dinilai sebagai pasar baru yang potensial. Badan Narkotika Nasional sudah 
berulangkali memperoleh temuan jaringan narkotika yang dikendalikan dari 
dalam penjara.
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NARKOTIKA 
KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Pada dasarnya, kejahatan narkotika bukanlah sebuah kejahatan yang 
cukup dilakukan oleh satu orang. Sebab, ada serangkaian kegiatan dalam 
kejahatan ini, mulai sejak penyediaan bahan baku, produksi hingga proses 
distribusi. Ada banyak tangan yang terlibat sebelum barang itu sampai ke 
konsumen sebagai pengguna akhir.

Organized crime dalam melaksanakan kegiatannya memiliki wilayah 
kekuasaan, baik lokal hingga diperluas menjadi tingkat nasional bahkan 
internasional. Ciri-ciri organized crime adalah:109

1. mempunyai struktur hirarki dengan pola hubungan timbal balik yang 
bersifat mutual dan privilese

2. Mengendalikan monopoli atau membangun pengaruh terhadap 
kelompok lain atau wilayah lain.

3. menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dalam menegakkan 
disiplin dan menghadapi pesaing

4. memelihara kekebalan hukum
5. memperoleh keuntungan keuangan yang luar biasa besar.

109  Clinard,M.B., dan R. Quinney, Criminal Behavior System. A Typology. Edition 2. New York: Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., 1972. Hal 225

E
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Jaringan perdagangan narkotika itu tidak hanya terbatas di suatu negara, 
namun saling terkait dengan jaringan lainnya di luar negeri. Hal ini menjadi 
konsekuensi logis dimana ada negara-negara yang menjadi produsen dan ada 
negara yang dianggap menjadi pasar potensial untuk penjualan narkotika. 
Aktivitas itu menunjukan bahwa narkotika telah menjadi sebuah kejahatan 
yang bersifat transnasional.

Kejahatan transnasional yang terjadi berkenaan dengan memudarnya 
batas-batas antarnegara, terdiri dari penyelelundupan narkotika, senjata, 
bahan radioaktif, informasi, karya seni, kendaraan dan lain-lain barang curian 
secaea lintas batas dua negara; pengiriman imigran gelap, perdagangan 
perempuan dan anak-anak (biasanya untuk industri seks), organ tubuh; 
pemalsian, penipuan internasional, dan lain-lain bentuk kejahatan keuangan; 
spionase, terorisme, pemerasan dan penculikan.110

Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional 
yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

1. di lebih dari satu wilayah negara;
2. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau 

pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
3. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak 

pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari 
satu wilayah negara; atau

4. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana 
tersebut dirasakan di negara lain.

Dalam kepustakaan hukum internasional, istilah transnasional pertama 
sekali diperkenalkan oleh Philip C Jessup. Dia menjelaskan bahwa selain istilah 
hukum internasional atau international law , digunakan pula istilah hukum 
transnasional atau transnational law yang dirumuskan, semua hukum yang 

110  Castells, M., The Information Age: Econmy, Saciety dan Culture: Vol III, End of Millenium. Oxford: 
Basil Blackwell, 1998. Hal 168-170
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mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial 
suatu negara.111

Kejahatan perdagangan narkoba ataupun peredaran gelap narkotika 
merupakan salah satu kejahatan internasional yang terorganisir melalui 
sebuah sindikat. Kejahatan ini kemudian mendapat dukungan dana besar 
serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Modus peredaran 
gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan 
dilakukan di luar batas teritorial sebuah negara.

Sindikat narkotika sebagai sebuah kejahatan transnasional telah menjadi 
sebuah isu global sejak beberapa dekade lalu. Setidaknya, terdapat empat 
indikator yang membuat kejahatan ini layak untuk disebut sebagai isu global, 
yaitu:112

1. Memperoleh perhatian yang besar di tingkat elit negara pembuat 
kebijakan. Bahkan, pemimpin-pemimpin negara juga saling bertemu 
untuk membahas permasalahan kejahatan narkotika

2. Mendapat perhatian dari media massa, baik cetak maupun elektronik, 
termasuk media-media berskala internasional

3. Menjadi obyek penelitian, studi dan perdebatan masyarakat internasional
4. Menjadi isu penting yang diperdebatkan di forum-forum internasional

Globalisasi selalu dituding sebagai biang keladi tumbuhnya kejahatan 
narkotika antar-negara. Kemajuan teknologi, baik komunikasi maupun 
transportasi, membuat batas-batas negara seakan tidak berarti lagi. Narkotika 
menyelinap di balik komoditas lain yang masuk ke dalam suatu negara yang 
diakibatkan oleh dibukanya akses perdagangan lintas negara.

Beberapa negara, seperti China dan Colombia dianggap sebagai 
negara yang banyak memproduksi narkotika. Hasil dari produksi tersebut 

111 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, 
Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27

112 James E. Dougherty.1981. The Configuration of The Global System, dalam Gavin and Charles 
Pentland (eds). Issues in Global Politics, London: The Free Press. Hal 6
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lantas didistribusikan ke negara lain. Negara-negara yang memiliki tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang baik seringkali menjadi sasaran penjualan 
barang terlarang ini.

Permintaan narkotika di Amerika dan negara-negara Eropa, misalnya, 
banyak dipasok dari negara-negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Kondisi 
itu menunjukkan bahwa pangsa pasar di negara-negara maju dengan tingkat 
ekonomi yang mapan sangatlah besar. Sindikat narkotika yang berasal dari 
negara ketiga berupaya mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Selama 
ini, negara-negara ketiga itu menjadi pasar potensial bagi hasil industri 
negara-negara maju. Pengiriman narkotika dengan harga tinggi seolah 
menjadi ‘balasan’ sehingga perdagangan antara negara maju dan negara 
ketiga menjadi seimbang.

Segitiga Emas atau Golden Triangle yang terletak di perbatasan Thailand, 
Myanmar, dan Laos menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. 
Produksi narkoba di kawasan tersebut termasuk dalam kategori narkotika dan 
potential addictive yang terbuat dari jenis-jenis tumbuhan opium poppy dan 
papaver somniferum yang menghasilkan heroin. Wilayah Segi Tiga Emas ini 
memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US$ 160 Milyar 
pertahun.113

Kawasan segitiga emas itu memiliki jarak yang teramat dekat dengan 
Indonesia. Kondisi ini tentu saja menjadi sebuah ancaman yang harus 
dihadapi oleh negara kita, sebagai salah satu negara yang berada di satu 
kawasan. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghasil ganja. 
Sudah diketahui umum, ladang ganja banyak ditemukan di Aceh.

Dalam memperdagangkan komoditas ini, lantas dibentuklah sebuah 
jaringan untuk mempermudah pekerjaan. Pembentukan jaringan ini sama 
halnya dengan produsen komoditas yang legal, meliputi organ-organ 

113  Zarina Othman. 2004. Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication, (Jakarta. 
Akademika.) Hal 33
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distributor yang dibangun secara sistematis, seperti distributor utama, sub 
distributor, agen besar, agen kecil hingga pengecer.

Hal yang membedakan dengan komoditas legal adalah banhwa jaringan 
ini berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh semua negara di dunia 
mengenai kejahatan narkotika. Sindikat ini lantas melakukan ‘rumitisasi’ 
terhadap jaringannya agar tidak mudah terendus atau bahkan terbongkar.

Isu narkotika sebagai jaringan kejahatan transnasional dihadapi dengan 
sangat serius oleh berbagai negara di dunia. Negara-negara itu telah 
menggelar pembahasan sebagai upaya pemberantasannya sejak setengah 
abad silam. Fakta-fakta bahwa kejahatan ini membahayakan jiwa manusia di 
dunia menjadi pendorong bagi negara-negara itu untuk mengambil langkah 
konkret dalam pemberantasannya.

Traktat-traktat bentuk kerjasama telah dihasilkan oleh negara-negara 
dunia melalui konvensi Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 
1961 yang kemudian diamandemen pada tahun 1972, Single Convention on 
Narcotic Drugs pada tahun 1971, dan selanjutnya United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugsand Psycotropic substances yang 
dilaksanakan pada tahun 1988. Kerja sama aparat penegak hukum antar-
negara juga dibangun untuk memudahkan upaya menghadapi kejahatan 
narkotika.

Pada dasarnya, kejahatan level transnasional ini memang tidak bisa 
dihadapi oleh satu negara saja. Kejahatan yang sistematis juga harus dihadapi 
dengan kerjasama antarnegara yang dibangun secara sistematis pula. Artinya, 
negara-negara di dunia juga harus berjejaring untuk menghadapi kejahatan 
ini.

Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui 
lebih dari satu wilayah negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi 
antar kepolisian antar negara yang disebut dengan International Criminal 
Police Organization (ICPO) yang merupakan suatu organisasi internasional 
yang bergerak dalam bidang penanggulangan kejahatan internasional.
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Tidak dapat dipungkiri, tingkat penegakan hukum di tiap-tiap 
negara dalam menghadapi kejahatan ini berbeda satu dengan lain. 
Pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga berbeda, meski telah sama-
sama menandatangi kesepakatan yang dibangun secara bersama-sama. 
Kekurangkompakan ini akan merepotkan negara-negara yang menjadi sasaran 
perdagangan narkotika.

Sebagai contoh konkret, banyak kurir-kurir narkotika yang ditangkap di 
Indonesia saat akan keluar dari bandara. Kurir yang berasal dari luar negeri itu 
kedapatan membawa narkotika melalui pemeriksaan yang dilakukan petugas 
Bea dan Cukai terhadap barang bawaan penumpang. Peralatan pemindai berupa 
X-Ray mendapati narkotika di dalam tas atau barang bawaan penumpang.

Padahal, di bandara pemberangkatan di luar negeri, para kurir tersebut 
semestinya juga menjalani perlakuan pemeriksaan yang sama. Bahkan, 
peralatan yang digunakan oleh bandara di luar negeri terkadang lebih canggih. 
Kondisi itu menggambarkan bahwa tinngkat keseriusan masing-masing 
negara tidak berada di tingkat yang sama dalam upaya pemberantasan 
jaringan narkotika.

Pemerintah Indonesia harus menyikapi kondisi itu dengan semakin 
aktif dalam koordinasi dengan Interpol dalam menanggulangi kejahatan 
narkotika. Sebab, organisasi tersebut memang sengaja dibentuk sebagai 
tempat koordinasi organisasi kepolisian di seluruh dunia untuk menghadapi 
kejahatan yang bersifat transnasional, termasuk narkotika.

Fungsi utama interpol sendiri adalah mengamankan jaringan komunikasi 
global kepolisian, memberikan dukungan pelayanan data operasional 
kepolisian hingga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada kepolisian di 
negara anggotanya. Dalam menghadapi kejahatan transnasional, mereka bisa 
bertukar informasi, menerbitkan notice hingga melakukan investigasi bersama.

Kerjasama ini juga harus ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian 
ekstradisi dengan negara-negara lain. Sebab, penanganan kejahatan 
transnasional tetap saja dibatasi dengan kedaulatan negara. Perjanjian ini 
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akan mempermudah polisi dalam menangkap dan membawa buronan yang 
berada di negara lain.  Kerjasama antar negara-negara dunia juga diperlukan 
untuk membongkar kejahatan lain yang terkait dengan perdagangan 
narkotika. Pemerintah Indonesia menengarai, kejahatan narkotika saat ini 
sering dilakukan oleh organisasi teroris untuk mendanaan kegiatannya.114 
Jika dugaan ini benar, dampak dari kejahatan narkotika akan semakin besar 
lantaran mempengaruhi kejahatan lain yang sama besarnya.

Kelompok teroris memang telah memiliki infrastruktur yang memadai 
untuk melakukan kejahatan narkotika. Mereka telah memiliki jaringan yang 
mapan di berbagai negara. Selain itu, mereka juga sudah terbiasa melintas 
ke negara lain melalui jalur-jalur penyelundupan yang tidak terjangkau 
pengawasan petugas.  Bisnis ini menjadi pilihan bagi kelompok teroris saat 
mereka terdesak dan kehilangan sumber daya berupa pendanaan akibat 
dari penelusuran keuangan yang dilakukan oleh polisi dari berbagai negara. 
Pemblokiran rekening dan aset milik entitas yang terkait dengan organisasi 
teroris marak dilakukan. Perdagangan narkotika menjadi salah satu pilihan 
lantaran menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

Sebenarnya, modus penjualan narkotika untuk pendanaan sebuah 
organisasi bukan barang baru. Pada saat Aceh mengalami konflik antara 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, ganja merupakan 
salah satu komoditas yang diandalkan oleh GAM untuk mendanai kegiatannya. 
Mereka menyelundupkan ganja ke luar negeri melalui jalur laut.

Barang tersebut dijual ke beberapa negara, terutama Kamboja. Uang 
yang diperoleh dari hasil penjualan itu dikumpulkan dan dibelikan berbagai 
macam senjata di pasar gelap, seperti senjata AK 45, AK 56, bahkan RPG.115 
Kondisi itu memperlihatkan bahwa perdagangan narkotika memiliki motif 
yang sangat kompleks.

114  https://news.detik.com/berita/3558798/wiranto-perdagangan-narkoba-sudah-digunakan-untuk-
pendanaan-teroris

115 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/07/21/m7i177-menyusuri-
ladang-ganja-tersembunyi-di-aceh-bag-4habis
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Keseriusan kerjasama polisi-polisi dunia melalui interpol sangat penting 
untuk mengurai jaringan sindikat narkotika di dunia, seperti halnya jaringan 
terorisme.Dalam urusan terorisme, sinergitas antara polisi dari berbagai 
negara bisa terlihat jelas, baik dalam hal pertukaran data, pelatihan hingga 
kerjasama dalam bentuk berbagi dana penaggulangan terorisme.

Jaringan-jaringan terorisme dari tingkat global hingga lokal mampu 
terpetakan dengan baik. Potensi-potensi bahaya mampu diendus, sehingga 
berulangkali pelaku teror dapat dilumpuhkan sebelum menjalankan 
aksinya. Namun, keseriusan yang sama masih kurang terlihat dalamupaya 
penanggulangan kejahatan narkotika yang pada dasarnya tidak kalah 
bahayanya dengan kejahatan terorisme.

Indonesia juga perlu untuk mendata negara-negara yang menjadi tempat 
asal pengiriman narkotika. Selanjutnya, kerjasama-kerjasama bilateral antara 
Indonesia dengan negara-negara asal itu harus ditingkatkan untuk sama-sama 
membangun komitmen dalam pencegahan kejahatan transnasional tersebut. 
Kerjasama itu perlu dibangun di samping Indonesia juga aktif dalam forum-
forum penanggulangan kejahatan transnasional di tingkat dunia.

Malaysia menjadi negara asal penyelundupan narkoba yang paling 
banyak masuk ke Indonesia, terutama melalui Bandara Soekarno-Hatta, 
Cengkareng. Selain Malaysia, narkotika juga sering masuk ke Indonesia 
dari Taiwan, Singapura, Iran dan Nigeria. Sedangkan terminal lainnya yang 
rawan menjadi pintu masuk barang haram itu, di antaranya Batam, Tanjung 
Balai Karimun, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandung (Jawa Barat) dan 
pengiriman paket via Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta.116

116 http://www.antarajateng.com/detail/bandara-soekarnohatta-pintu-gerbang-utama-narkoba-
masuk-ke-indonesia.html
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INDONESIA, PASAR, DAN PRODUSEN

Telah diterangkan dalam tulisan-tulisan di atas, bahwa Indonesia telah 
menjadi sebuah pasar potensial bagi para sindikat narkotika. Selain jumlah 
pengguna yang mencapai jutaan orang, harga jual narkotika di Indonesia 
juga sangat tinggi. Para sindikat berebut untuk bisa menangguk keuntungan 
besar dari bisnis ini.

Beberapa dekade silam, Indinonesia dikenal sebagai sebuah negara 
transit, dimana narkotika hanya singgah untuk selanjutnya dikirim kembali 
ke negara lain. Namun, lama kelamaan, Indonesia telah menjadi sebuah 
pasar yang besar untuk perdagangan gelap narkotika. Bergabai penelitian, 
termasuk yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, menunjukkan 
bahwa pengguna narkotika di negara ini selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Besarnya jumlah pengguna ini membuat status Indonesia kian menanjak, 
dari sebelumnya hanya negara transit,  pasar, kini telah berkembang sebagai 
produsen. Beberapa kali keberadaan tempat produksi narkotika ditemukan, 
baik berskala pabrik hhingga rumah tangga, menunjukkan bahwa status sebagai 
Indonesia memang telah nyata-nyata menjadi salah satu produsen narkotika.

Beberapa kasus yang pernah terungkap antara lain adalah:117

1. Pada 2005, Badan Narkotika Nasional, Markas Besar Polri serta Bea 
dan Cukai melakukan penggerebekan di sebuah gudang yang berada di 

117  http://news.liputan6.com/read/112327/pabrik-ekstasi-terbesar-di-indonesia-digerebek
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kawasan Serang, Banten. Di Pabrik dengan lahan seluas 3,7 hektare ini 
polisi menemukan shabu-shabu murni dan pil ekstasi dalam jumlah yang 
besar.

 Pabrik ini disebut-sebut pula sebagai terbesar ketiga di dunia setelah 
yang ditemukan di Fiji dan Cina. Polisi memperkirakan omzet dari pabrik 
ekstasi ini sebesar Rp 50 miliar per minggu. Dengan kapasitas produksi 
sekitar satu juta pil ekstasi per hari.

2. Pada bulan April 2002 silam polisi menggerebek pabrik pembuat ekstasi 
di Ciledug, Tangerang. Pabrik beromzet miliaran rupiah per bulan 
ini memproduksi lebih dari 150 ribu butir ekstasi setiap hari. Untuk 
mengelabui warga, tempat itu disamarkan seperti rumah biasa. Karena 
kualitasnya terbilang bagus, ekstasi dari pabrik milik Ang Kim Soei ini 
tak hanya diedarkan di Indonesia melainkan juga di negara lain. Selain 
ratusan ribu pil haram, polisi juga menyita uang senilai Rp 2 miliar. 
Sementara Ang Kim Soei oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang 
telah divonis hukuman mati.

3. Pada 8 November 2004 polisi kembali menggerebek pabrik ekstasi di Jalan 
Bedugul, Cengkareng, Jakarta Barat milik Burhan Tahar yang berkawan 
dengan Ang Kim Soei. Sebelumnya tersangka pernah dipenjara selama 
empat bulan dalam kasus kepemilikan ekstasi. Selanjutnya buron ke luar 
negeri. Dari pabrik Burhan polisi menyita puluhan ribu pil ekstasi dan 
shabu-shabu murni yang disimpan dalam toples. Pabrik ini diperkirakan 
mampu memproduksi 10 ribu butir ekstasi per hari senilai Rp 250 juta

4. Selanjutnya pada April 2005, polisi lagi-lagi menggerebek pabrik ekstasi 
di Kampung Kandang Sapi, Desa Pangradin, Jasinga, Bogor, Jabar. 
Pabrik barang haram itu milik Philip Wijayanto alias Hans Philip. Hans 
sendiri tewas dalam penggerebekan. Setiap mesin di pabrik ini mampu 
memproduksi 840 butir ekstasi per menit. Dengan omzet sekitar Rp 12 
miliar. Artinya, dengan dua mesin di pabrik ini dalam setahun mampu 
memproduksi lebih dari 45 juta pil ekstasi
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Dalam sebuah bisnis, mendekatkan pabrik dengan pasar merupakan hal 
yang biasa dilakukan. Cara ini sebagai salah satu upaya untuk menekan beaya 
distribusi. Dalam konteks perdagangan narkotika, mendatangkan barang dari 
luar negeri saja menjanjikan keuntungan yang sangat besar dari disparitas 
harga yang ada. Mendirikan sebuah pabrik tepat di tengah pasar tentunya 
akan menawarkan keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, para sindikat tentunya tahu betul bahwa proses pengangkutan 
narkotika antar-negara memiliki risiko yang cukup besar. Penjagaan bandara 
dan pelabuhan sudah sedemikian ketat dan ditopang dengan teknologi yang 
cukup canggih. Jalur-jalur penyelundupan juga semakin tertutup seiring 
dengan penjagaan aparat di perbatasan negara.

Dalam mendirikan sebuah pabrik narkotika di sebuah negara, 
sebagaimana dengan industri lain pada umumnya, ketersediaan bahan baku 
menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Artinya, harus ada pasokan 
bahan baku yang digunakan dalam industri ini, baik diproduksi sendiri di 
Indonesia ataupun harus mendatangkannya dari luar negeri.

Persoalan sumber daya manusia nampakya sudah tidak menjadi masalah 
bagi sindikat ini. Dalam temuan pabrik narkotika di Banten, misalnya, ada 
keterlibatan beberapa warga negara asing di pabrik tersebut. Teknik-teknik 
pembuatan narkotika pada dasarnya juga mampu dikuasai oleh masyarakat 
yang pernah mengenyam pendidikan farmasi maupun kimia.

Hingga saat ini, pengungkapan atas temuan distribusi bahan baku 
alias perkursor narkotika juga masih sangat jarang terdengar. Persoalan 
terbesarnya adalah bahwa perkursor narkotika ini memang lebih sulit untuk 
terendus. Pada dasarnya, sebagian perkursor narkotika memiliki jenis yang 
sama dengan perkusir yang digunakan untuk industri lain, seperti industri 
farmasi, bahan kimia hingga peralatan rumah tangga seperti sabun serta 
pewangi.

Artinya, tidak semua prekursor narkotika tidak memiliki jenis yang khusus. 
Sebagian prekursor narkotika ini juga merupakan prekursor industri lainnya, 
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yang berarti bahan baku untuk pembuatan narkotika ini memiliki ketersediaan 
yang cukup melipah. Bahkan, sebagian juga diperdagangkan secara bebas, 
atau mungkin justru bisa diproduksi sendiri di dalam negeri.

Kasus Hendra Wijoyo, warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, merupakan 
salah satu contohnya. Pada 2013 silam, pria tersebut ditangkap oleh petugas 
dari Badan Narkotika Nasional. Dia diketahui mengekspor prekursor utama 
untuk pembuatan ekstasi ke beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, 
Asutralia, Netherland, Norwegia hingga Czech.

 Kasus ini merupakan salah satu kasus yang fenomenal dalam dunia 
jual-beli prekursor narkotika di Indonesia. Hendra menjadi incaran lembaga 
penegak hukum dari beberapa negara, termasuk oleh Australia Federal Police 
(AFP) hingga Drug Enforcement of Administration United State (US DEA). Dia 
menjual safrole yang merupakan bahan utama pembuatan methylenedioxy 
methamphetamine (MDMA) atau yang dikenal sebagai ekstasi.118

Safrole yang dijual oleh Hendro ke sejumlah negara secara online itu 
bukanlah barang yang sulit ditemukan. Bahan itu dapat didapatkan dari 
penyulingan kayu Pakanangi , atau orang Jawa sering menyebutnya sebagai 
pohon telasih. Di dalam dunia industri, bahan ini banyak dibutuhkan sebagai 
salah satu bahan pembuatan minyak wangi.

Hendra mendapatkan minyak ini melalui sebuah iklan di internet 
dari perajin skala rumah tangga. Setelah tawar menawar harga, pria yang 
mengetahui bahwa safrole itu bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan 
narkotika ini membeli minyak tersebut. Dia lantas mengiklankan minyak itu 
melalui sebuah situs jual beli online.

Beberapa pembeli safron di luar negeri itu lantas harus berurusan dengan 
kepolisian di negaranya masing-masing. Kepolisian di beberapa negara itu 
lantas melakukan kkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, lantaran 
prekursor narkotika itu diketahui berasal dari Indonesia. Badan Narkotika 
Nsional lantas melakukan penangkapan dan ditemukan beberapa barang 

118  Disarikan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1648/PID/Sus/2013/PN.JKT.SEL
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bukti, termasuk safrole. Melalui serangkaian pembuktian, hakim menyatakan 
bahwa Hendra terbukti bersalah melakukan:

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau 
menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

3. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan atau menitipkan, 
menukarkan, menyembunyikan, menyimpan, mentransfer uang, harta 
dan benda baik dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang 
berasal dari tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Atas kesalahan tersebut, hakim memberikan hukuman penjara selama 
20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, 
maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Dalam kasus tersebut, beberapa produsen safrole yang sempat ditangkap 
akhirnya dilepaskan lantaran dianggap tidak mengetahui bahwa hasil 
produksinya merupakan bahan baku untuk pembuatan ekstasi. Dalam kasus 
tersebut mereka hanya menjadi saksi. Pembebasan para produsen yang 
notabene merupakan pemilik usaha penyulingan tradisional itu juga sempat 
diprotes dari pihak Hendra.

Dalam kasus di atas, tergambar dengan gamblang, bahwa bumi nusantara 
ini juga memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, yang sebagian 
diantaranya dapat disalahgunakan sebagai prekursor narkotika. Pohon 
Pakanangi hanyalah salah satu contoh diantaranya. Sebab, tanaman tersebut 
memiliki kerabat yang cukup banyak, yang kemungkinan bisa menghasilkan 
minyak dengan kandungan sejenis jika disuling.

Hasil penyulingan tanaman Pakanangi juga tidak semata-mata dibutuhkan 
dalam memproduksi ekstasi. Industri minyak wangi pun membutuhkan bahan 
tersebvut meski sifatnya hanya sebagai essens atau penguat aroma. Penyulingan 
yang banyak dilakukan dengan cara tradisional juga akan menyulitkan 
pengawasan terhadap peredaran maupun penggunaan komoditas ini.
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Hal itu juga menunjukkan, pembangunan pabrik narkotika di Indonesia 
bukan semata-mata bahwa negara ini merupakan pangsa pasar yang 
besar. Namun, ketersediaan bahan baku juga sangat melimpah melalui 
keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Perpaduan keduanya akan 
menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi sehingga keuntungan yang didapat 
dari bisnis ini akan jauh lebih besar.

Ketersediaan bahan baku juga membuat produksi narkotika di tanah air 
semakin aman. Sindikat narkotika tidak perlu menembus ketatnya penjagaan 
di bandara, pelabuhan maupun perbatasan antarnegara. Bahan-bahan yang 
tidak secara spesifik merupakan prekursor narkotika membuat distribusinya 
juga lebih aman.

Kondisi tersebut tentunya juga menambah upaya pemerintah dalam 
memberantas penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika menjadi 
bertambah pelik. Sedangkan aturan mengenai prekursor narkotika belum 
banyak diatur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Hanya segelintir pasal dari undang-undang itu yang mengatur 
secara khusus mengenai prekursor narkotika. Beberapa pasal tersebut adalah:

Pasal	48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Pasal	49

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke 
dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-
Undang ini.

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
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(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri 
setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal	50

(1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika 
untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan 
penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan 
rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal	51

(1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
(2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri 
nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal	52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, 
peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal	129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika;
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b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Selain masalah peraturan yang masih minim, sosialisasi mengenai 
prekursor narkotika ini juga masih belum banyak dilakukan. Pendampingan 
terhadap usaha tradisional penyulingan safrole harus dilakukan agar distribusi 
produk yang dihasilkan bisa diawasi dengan lebih baik. Bisa jadi mereka tidak 
tahu bahwa barang yang diproduksi bisa digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan narkotika.

Seperti produsen safrole yang dibeli oleh Hendra, misalnya, mereka justru 
terkejut saat mengetahui bahwa hasil produksinya merupakan salah satu 
bahan terbaik kelas dunia untuk produksi MDMA atau ekstasi. Sepengetahuan 
mereka, minyak Pakanangi selain digunakan untuk industri minyak wangi 
juga memiliki khasiat sebagai insektisida.119

Apalagi, bagi penyuling tradisional, Pakanangi tidak masuk dalam daftar 
tabel prekursor narkotika. Dalam tabel yang menjadi lampiran Undang 
Undang nomor 35 tahun 2009 hanya tertulis safrole, yang barangkali 
merupakan istilah yang belum pernah didengar oleh masyarakat pedesaan. 
Meskipun, sejatinya penyulingan kayu Pakanangi memang mengasilkan zat 
yang disebut safrole dengan kadar hingga 98 persen. Pun, Pakanangi hanya 
merupakan salah satu dari banyak macam tanaman yang dapat menghasilkan 
safrole. Masih banyak tanaman lain yang diduga memiliki zat sejenis yang 
perlu penelitian lebih lanjut, yang mungkin berada di sekitar kita. Misalnya, 
tanaman jamur yang tumbuh di kotoran sapi atau kerbau, juga mengandung 
zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika.

119  http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/25/yunanto-dan-nia-tak-tahu-manfaat-kayu-
telasih-yang-disulingnya
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Presiden Joko Widodo menabuh genderang perang terhadap peredaran 
narkotika, empat bulan setelah dia dilantik sebagai presiden. Pernyataan itu 
diberikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Penanganan 
Ancaman Narkoba dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di 
Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada medio Februari 2015.120  Presiden juga 
menyajikan data-data yang cukup mencengangkan dalam kesempatan itu: 
lima puluh penduduk Indonesia tewas tiap hari gara-gara narkoba. Artinya, 
ada 18.000 warga yang tewas akibat narkoba setiap tahun. Angka ini cukup 
fantastis lantaran jumlahnya lebih dari separuh jika dibandingkan dengan 
angka kematian akibat kecelakaan yang rata-rata mencapai 72 orang per hari.

Sedangkan 4,5 juta warga Indonesia kini hidup sebagai seorang pecandu 
yang membutuhkan upaya rehabilitasi. Padahal, Badan Narkotika Nasional 
hanya memiliki kemampuan untuk merehabilitasi 18.000 pecandu setiap 
tahunnya. Jika semua pecandu menjalani rehabilitasi, antreannya akan baru 
akan habis selama lebih dari dua abad. Sebelum menjadi sebuah pernyataan 
yang disampaikan oleh orang nomor satu di negeri ini, data itu tentunya 
sudah dipastikan sangat akurat. Presiden tentulah mengambil data-data dari 
sumber yang kompeten, melalui informasi yang telah disaring dan disucikan. 
Dengan demikian, pernyataan yang menjadi konsumsi publik itu merupakan 
data yang sahih.121

Data-data yang disampaikan presiden itu sudah cukup jelas memberi 
sebuah gambaran mengenai bahaya yang akan dihadapi oleh Indonesia dari 
rusaknya kualitas masyarakat, terutama generasi muda yang terus digerogoti 
oleh narkotika. Meskipun, sebenarnya keseriusan pemerintah dalam upaya 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga telah ditunjukkan oleh 
pemerintah yang sebelumnya.

Hal sama juga dinyatakan oleh Kom Jen Budi Waseso, selaku Ketua 
Badan Narkotika Nasional (BNN), sebuah Lembaga Pemerintah Non 

120 https://nasional.tempo.co/read/639866/jokowi-setiap-hari-50-orang-mati-karena-narkoba
121 https://nasional.sindonews.com/read/1007394/15/bnn-ajak-semua-pihak-peduli-bahaya-

narkoba-1433088871
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Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap psikotropika, prekursor, danbahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.122  

Jakarta,	HanTer	-	Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol 
Budi Waseso (Buwas), mengatakan, Indonesia saat ini berada dalam situasi 
darurat narkoba. Karena itu, pihaknya terus menggalang berbagai dukungan 
untuk perang melawan narkoba. 

"Saat ini situasi negara kita dalam status darurat narkoba, dan kita nyatakan 
perang terhadap narkoba, " kata pria yang akrab disapa Buwas, di Jakarta.

.... 123

Merebaknya perdagangan obat bius di berbagai negara, sejak beberapa 
dekade lalu, berimbas pula hingga ke Indonesia. Kondisi itu membuat 
Soeharto, presiden pada saat itu, mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden 
(Intruksi Presiden)  Nomor 6 Tahun 1971 yang memerintahkan kepada Badan 
Koordinator Intelejen Negara (BAKIN) untuk mengatasi masalah-masalah 
yang dianggap mengguncangkan masyarakat. Salah satu yang disebutkan 
dalam inpres tersebut adalah penggunaan narkotika.

Inpres itu juga membuka peluang bagi BAKIN untuk membentuk lembaga 
koordinasi yang bertugas menanggulangi masalah-masalah yang dianggap 
melanggar ketertiban umum. Selanjutnya, terbentuklan Badan Koordinasi 
Pelaksana (BAKOLAK) untuk menindaklanjuti perintah presiden yang termuat 
dalam Inpres Nomor 6 Tahun 1971.

Selanjutnya, pemerintah bersama legislatif membuat perangkat aturan 
pendukung berupa Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 
Undangan itu dibuat lantaran aturan tentang narkotika yang dibuat sejak 
zaman kolonial sudah dirasa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

122 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
123 http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/07/19/84259/0/25/Buwas-Kita-Nyatakan-

Perang-Terhadap-Narkoba
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Masih di era pemerintahan Soeharto, undang-undang tersebut direvisi 
melalui penyusunan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika dan Undang Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 
Peraturan itu membidani terbentuknya Badan Koordinasi Narkotika Nasional 
(BKNN), sebuah embrio dari lembaga Badan Narkotika Nasional yang saat 
ini dikenal.

Perhatian pemerintah masih berlanjut hingga era Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono yang menyusun Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Sikap pemerintah yang sangat tegas dalam penanggulangan 
bahaya narkotika terus berlanjut hingga di era kepemimpinan Jokowi.

Aksi untuk berperang melawan narkoba sebenarnya sudah ditunjukkan 
oleh Jokowi sebelum pernyataan itu disampaikan. Presiden telah menolak 
memberikan grasi terhadap 64 terpidana mati dalam kasus narkotika, 
beberapa bulan sebelumnya. Penolakan dilakukan setelah presiden 
mendapat masukan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, Jaksa Agung, hingga 
Kementerian Hukum dan HAM

Enam terpidana mati dieksekusi di awal 2015 setelah grasinya ditolak. 
Mereka adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara 
Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 
tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara 
Malawi), Rani Andriani atau Melisa Aprilia, warga negara Indonesia serta 
Tran Thi Hanh, warga negara Vietnam berusia 37 tahun. Eksekusi dilakukan 
di Nusakambangan, kecuali Tran Thi Hanh yang dieksekusi di Mako Brimob 
Mojosongo, Boyolali.

Tiga bulan berikutnya, pemerintah juga mengeksekusi delapan terpidana 
mati dalam kasus narkotika. Mereka adalah Myuran Sukumaran dan Andrew 
Chan (Australia), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem Agbaje Salami, Okwudili 
Oyatanze dan Syslvester Obiekwe Nwolise (Nigeria), Martin Enderson 
(Ghana),dan Rodrigo Gularte (Brazil). Satu warga Philipina, Mary Jane Fiesta 
Veloso secara mengejutkan lolos dari eksekusi di detik-detik akhir.
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Eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkotika masih terus 
berlanjut. Kejaksaan Agung kembali melakukan eksekusi jilid III. Kali ini, 
eksekusi dilakukan terhadap Freddy Budiman (warga Indonesia), Seck Osmani 
(warga Senegal), Humprey Eijeke (warga Nigeria), dan Michael Titus (warga 
Nigeria). Dalam eksekusi itu, seorang warga Sukoharjo, Merry Utami lolos 
dari eksekusi.

Selain melaksanakan putusan pengadilan, serangkaian eksekusi terhadap 
terpidana mati itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius 
dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Sikap tegas pemerintah dalam penegakan hukum terait jaringan 
perdagangan narkotika ini memang sudah selayaknya dilakukan. Negara harus 
menunjukkan keseriusannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba 
beserta mafia yang selama ini bermain dan memeroleh keuntungan di dalamnya.

Ketegasan pemerintah yang ditunjukkan melalui pelaksanaan atas 
putusan pengadilan diharapkan mampu menjadi psywar atau perang urat 
syaraf terhadap semua pengguna, kurir, pedagang, produsen , pengimpor 
dan siapapun yang terkait dengan kejahatan narkotika. Angka penggunaan 
narkotika yang mencapai lebih dari 4 juta orang adalah sangat tinggi dan 
harus bisa terus ditekan.

Pelaksanaan putusan pengadilan juga harus diikuti dengan ketegasan 
yang sama di bidang penindakan hukum, serta kerja keras dalam pencegahan 
beredarnya zat terlarang itu. Semua pihak telah bersepakat bahwa narkoba 
mampu merusak kualitas generasi muda yang ada di Indonesia, generasi 
yang akan menentukan nasib negara ini di masa depan.

Indonesia diprediksi akan menjumpai fenomena bonus demografi pada 
2020-2030. Bonus demografi terjadi saat angka angkatan kerja dengan 
rentang usia 15-64 tahun cukup tinggi. Diperkirakan, usia produktif di 
Indonesia pada satu dasawarsa itu mencapai 70 persen.124

124  http://www.antaranews.com/print/145637/bkkbn-indonesia-mendapat-bonus-demografi-
pada-2020
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Bonus demografi merupakan fenomena di mana struktur penduduk 
sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Sebab jumlah penduduk 
yang produktif sangat besar, sedangkan  proporsi usia kanak-kanak dan usia 
tua yang tdak produktif relatif kecil. 

Serangkaian persiapan telah dilakukan agar bonus demografi bisa 
menjadi hal yang menguntungkan bagi negara yang tengah berkembang ini. 
Salah satunya, dengan menyiapkan lapangan pekerjaan untuk menampung 
para angkatan kerja. Pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia 
juga harus dilakukan semaksimal mungkin.

Namun, sebaliknya, bonus demografi akan menjadi ancaman saat 
masyarakat dengan usia produktif yang jumlahnya sangat besar mengalami 
penurunan kualitas. Kondisi itu hanya akan membuat negara terbebani 
dengan keberadaan angkatan kerja yang begitu tinggi namun memiliki 
produktivitas yang rendah. Salah satu hal yang mampu menurunkan kualitas, 
bahkan merusaknya, adalah penyalahgunaan narkotika yang tidak dapat 
diredam dan ditangani dengan baik.

Besarnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi 
muda itu terekam dalam hasil survey yang dilakukan terhadap kelompok 
pelajar dan mahasiswa di 18 provinsi yang dilakukan oleh Badan Narkotika 
Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) 
Universitas Indonesia pada 2016. Meski hasil survey itu menunjukkan adanya 
penurunan tingkat penggunaan serta penyalahgunaan narkoba dibandingkan 
dengan hasil survey yang sama di 2011, namun persoalan narkotika masih 
membutuhkan perhatian serius.125

Survey itu dilakukan di 18 provinsi di Indonesia. Sebelas provinsi 
diprioritaskan dipilih karena merupakan daerah intervensi program BNN, 
yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimatan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi 
Utara, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan 
Bali. Sedangkan 7 provinsi sisanya dipilih secara acak. 

125 Hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa 
di 18 Provinsi tahun 2016, BNN bersama Puslitkes Universitas Indonesia, 2016
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Dari hasil penelitian tersebut, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan 
pelajar dan mahasiswa cenderung menurun dalam satu dekade terakhir ini, 
baik untuk pernah pakai dan setahun pakai. Angka prevalensi penyalahgunaan 
narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa setahun pakai menurun 
dari 5.2 % (2006) menjadi 1.9% (2016). Atau bisa diartikan, jika pada tahun 
2006 ada 5 dari 100 orang pelajar/mahasiswa pakai narkoba dalam setahun 
terakhir, maka di Tahun 2016 ini hanya ada 2 orang saja. 

Dengan demikian, lebih dari separuh mereka yang pakai narkoba dalam 
setahun terakhir, dari golongan pelajar dan mahasiswa, dapat dikurangi satu 
dekade terakhir. Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan maka 
semakin tinggi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, baik yang pernah 
pakai maupun setahun pakai. Jenis narkoba yang banyak dipakai setahun 
terakhir adalah ganja, nge-lem, shabu dan tramadol.

Laki-laki lebih berisiko pakai narkoba dibandingkan perempuan. Rasio 
laki laki dengan perempuan yang pernah pakai narkoba sekitar 4 berbanding 
1, artinya diantara 4 laki-laki pengguna narkoba ada 1 perempuan yang 
pernah pakai narkoba, dimana pola ini relatif tidak berubah dalam 1 
dekade terakhir. Fakta ini terlihat dari angka prevalensi pernah pakai dan 
setahun pakai, dimana pada laki-laki angka prevalensinya jauh lebih tinggi 
dibandingkan perempuan. Angka prevalensi pernah pakai pada laki-laki 
13,7% dan perempuan 3,3% (2006), sedangkan di tahun 2016 laki-laki 6,4% 
dan  perempuan 1,6%.

Rerata umur pertama kali pakai narkoba 16 tahun dengan kisaran umur 
terendah 10 tahun dan tertinggi 27 tahun di tahun 2016. Dua alasan terbanyak 
yang dikemukan adalah ingin tahu atau coba-coba dan bersenang-senang, 
baik pada laki-laki maupun perempuan, baik dalam survey yang dilakukan 
di 2011 dan 2016.

Jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja, baik pada 
kelompok coba pakai ataupun teratur/pecandu. Ganja banyak digunakan 
pertama kali karena mudah didapat dan harganya relatif dapat dijangkau. 
Mereka pakai pertama kali ganja saat bersama teman-temannya yang lebih 
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dahulu menjadi penyalahguna narkoba, dan biasanya mencoba ganja yang 
dimiliki temannya tersebut. 

Sedangkan menghirup uap lem merupakan salah satu yang paling banyak 
dipilih untuk pertama kali pakai narkoba, karena pada kelompok pelajar/
mahasiswa kemampuan secara finansialnya masih terbatas dan barangnya 
mudah di dapati karena dijual bebas di warung atau toko. Jenis lain yang 
banyak disalahgunakan adalah obat daftar G (obat resep) yang dapat dibeli 
bebas di apotik atau toko obat, seperti tramadol, dextro, trihex, atau pil koplo.

Hasil penelitian itu, meski terlihat adanya penurunan antara 2011 dengan 
2016, masih menyisakan sebuah catatan yang perlu mendapat perhatian. 
Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi 
secara cukup merata di 18 provinsi di Indonesia. Bahkan, Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar justru memiliki prevalensi 
terbesar dibanding provinsi lain.

Keterbatasan finansial ternyata juga bukan menjadi penghalang bagi 
pelajar dan mahasiswa untuk mencoba menggunakan narkoba. Mereka 
akan menyesuaikan kondisi dompet dengan zat yang digunakan untuk bisa 
membuat teler. Bahkan, diantara mereka cukup puas untuk bisa merasakan 
efek melayang hanya dengan menghisap uap dari lem jenis tertentu.

Masih dalam penelitian tersebut, pelajar dan mahasiswa itu bisa 
memperoleh narkoba dengan dua cara, yaitu membeli dan diberi. 
Mereka yang membeli narkoba rata-rata sudah dalam kondisi mengalami 
ketergantungan sehingga berupaya mendapatkannya dengan aktif. Mereka 
juga merelakan uangnya yang masih terbatas untuk membeli barang-barang 
tersebut.

Kebanyakan pelajar dan mahasiswa membeli narkoba dengan uang jajan 
atau uang saku, mencapai 39 persen. Selain itu, empat persen pengguna 
membeli narkoba dengan menyelewengkan uang sekolah. Ada pula yang 
terpaksa menjadi kurir narkoba hingga menjual diri demi memperoleh uang 
yang akan digunakan untuk membeli narkoba. 
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Sedangkan mereka yang mendapatkan narkoba dengan cara diberi 
cenderung lebih pasif. Namun, bukan berarti kondisi itu tidak berbahaya. 
Kondisi itu mengindikasikan adanya upaya dari jaringan perdagangan narkoba 
untuk menyebarluaskan dan meningkatkan jumlah penyalaghunaan narkoba.

Mereka rata-rata ditawari oleh teman sekolah maupun teman luar 
sekolah dengan prevalensi 2,8 persen dan 1,9 persen. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa pertemanan menjadi pintu masuk utama menuju 
penyalahgunaan narkoba. Banyak dari pecandu yang berawal dari salah 
memilih teman di lingkungannya.

Jaringan pedagang narkoba akan semakin mereguk keuntungan saat 
penyalahgunaan narkoba semakin meluas. Mereka menggunakan strategi 
marketing dengan memberikan sedikit sample secara gratis kepada 
pelajar dan mahasiswa yang belum terpapar narkoba. Pancingan itu akan 
menghasilkan pecandu-pecandu baru yang pada akhirnya akan menjadi 
pembeli aktif. Bagi jaringan narkotika, teknik membagikan narkotika hanya 
mengurangi sedikit dari keuntungan mereka.

Teknik yang dilakukan oleh para bandit itu juga menimbulkan dampak 
ikutan berupa peningkatan angka kriminalitas di tengan masyarakat. Para 
pecandu yang notabene belum memiliki kemandirian secara finansial itu 
akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh uang demi menebus 
barang haram itu. Banyak dari mereka yang pada akhirnya terlibat dalam 
aksi pencurian maupun penipuan.



133

NARKOTIKA DALAM ASPEK SEJARAH

Sejatinya, sejarah penggunaan narkotika di Indonesia sudah jauh 
lebih tua daripada usia republik ini. Penggunaan narkotika, saat itu biasa 
disebut candu, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada masa 
lampau. Bedanya, pada masa itu perdagangan candu dikontrol langsung 
oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan, pemerintah kolonial mengambil 
keuntungan dari peredaran candu melalui pajak yang dipungut.

Candu dikenal dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Tidak 
ada catatan pasti sejak kapan candu masuk ke Indonesia. Namun, banyak 
yang menduga bahwa di abad XVI masyarakat Nusantara, khususnya di Pulau 
Jawa telah mengenal kebiasaan menghisap candu atau madat. Sebab, saat 
itu Walisongo telah memberikan ajaran untuk menjauhi malima, yaitu main 
(judi), maling (mencuri), madat (mengisap candu), mabuk dan madon (main 
perempuan).

Yang pasti, candu akhirnya menjadi sebuah komoditas yang diperdagangkan 
secara terstruktur saat Belanda memasuki wilayah Indonesia. Kongsi dagang 
Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mendapat hak esklusif 
untuk memperdagangkan candu dari Amangkurat II pada 1677.126

126  James Rush, Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina,Indonesia 
Kolonial 1860-1910  (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000). Hlm. 52

A
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Belanda membangun sistem-sistem tertentu dalam upaya memonopoli 
perdagangan candu di nusantara, terutama di Pulau Jawa. Pada awal 
kebijakannya monopoli ini dijalankan melalui badan  Societeit van den 
Amphioen Handel , atau biasa disingkat Amphioen Societeit, yang berfungsi 
sebagai perantara dari VOC. Selanjutnya karena badan ini dianggap tidak 
mampu mendongkrak keuntungan lebih serta memberantas perdagangan 
gelap maka digantikan dengan Amfioen Directie.

Setelah VOC bubar kemudian berganti lagi dengan menggunakan 
sistem baru berupa pemborongan atau opiumpacht. Sistem ini  juga tidak 
berlangsung lama. Banyak kritikan pedas ditujukan dari anti opium Bond 
yang menuntut dihapuskannya sistem opiumpacht karena banyak terjadi 
penyelewengan dan korupsi. Terlebih, Jawa akhirnya dikuasai oleh Inggris 
akibat kekalahan Napoleon Bonarpate di Eropa.

Di masa pemerintahan Raffles, sistem perdagangan candu diubah 
menjadi sistem terbuka atau perdagangan bebas. Sebenarnya, dia sempat 
mencoba menghapuskan praktik perdagangan candu di Jawa, karena 
mengetahui dampak buruknya. Namun, keinginan itu tidak disetujui oleh 
atasannya di Calcutta.

Setelah pemerintah Hindia Belanda kembali berkuasa pada 1824, Raja 
Williem mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bernama 
Nedeerlandsche Handeles Maatchappij atau disingkat NHM. Perusahaan 
ini menangani kepentingan bisnis dan perdagangan Kerajaan Belanda di 
Indonesia, termasuk perdagangan candu.

Nedeerlandsche Handeles Maatchappij ini menjadi lembaga pemegang 
otoritas perdagangan candu, sekaligus pemberi lisensi kepada para pengecer, 
yang didominasi oleh golongan Tionghoa. Kebijakan oppiumpacht ini 
menguntungkan kedua pihak meski terkadang terjadi sengketa antara 
keduanya.

Dalam kebijakan tersebut, NHM menggelar lelang yang diikuti oleh para 
pengecer atau pachter. Pemenang lelang berhak untuk membeli candu dari 
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pemerintah dan memasarkannya di sebuah wilayah dalam jangka waktu 
tertentu, biasanya dalam satu tahun. Secara umum, kontrak yang didapatkan 
berupa:127

1. Pokok kontrak yaitu hak ekslusif untuk menjual opium secara eceran di 
wilayah yang telah ditentukan dengan jelas. 

2. Masa berlakunya kontrak yaitu satu atau tiga tahun.
3. Harga yaitu pajak pachter ditambah harga pembelian opium resmi dari 

pemerintah.
 

Nedeerlandsche Handeles Maatchappij memperoleh keuntungan yang 
luar biasa dalam operasinya. Perusahaan itu memiliki kewenangan untuk 
langsung mendatangkan komoditas candu dari negara lain tanpa melalui 
Pemerintah Hindia Belanda. Mereka menjual komoditas itu melalui para 
pachter dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam tiga tahun pertama, perusahaan itu berhasil menjual 1.725 (seribu 
tujuh ratus dua puluh lima) peti candu dengan berat 16,18 kilogram untuk 
tiap petinya. Dengan berat keseluruhan 105 ton candu, dalam waktu yang 
singkat itu, secara keseluruhan NHM telah mendapat keuntungan sebesar 
Rp 8 juta Gulden.128

Namun masa gemilang perdagangan candu itu diwarnai dengan korupsi 
dan penyelewengan. Hal itu menyebabkan hubungan antara perusahaan 
dengan para pengecernya tidak harmonis. Para pachter bertumbangan 
lantaran dirugikan atas kondisi yang terjadi di perusahaan NHM.

Hubungan yang tidak harmonis itu ada pula yang berujung hingga ke 
pengadilan. Dalam sebuah bisnis, tentu saja kondisi itu sangat tidak kondusif 
mengingat pachter merupakan ujung tombak dalam memasarkan komoditas 
candu.

Untuk selanjutnya digantikan sistem yang lebih baru lagi, yaitu regi opium 
atau opiumregie sampai masa akhir Belanda di Indonesia. Melalui sistem 

127  James R. Rush., Candu Tempo Doeloe. Jakarta: Komunitas Bambu. 2012. Hal 53
128  Capt. R.P., Suyono. Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial. Jakarta: Grasindo. 2007. Hal 85
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tersebut, segala bentuk perdagangan opium hanya ditangani oleh pemerintah 
secara tunggal. Pemerintah mengatur dan menangani candu sampai pada 
tangan konsumen tanpa perantara atau pachter.129

Sejarah candu di Nusantara, khususnya di Jawa juga tterlihat dalam 
catatan Liem Thian Joe, seorang jurnalis yang hidup pada 1895 hingga 1963. 
Pria kelahiran Parakan, Jawa Tengah itu menuliskan sebuah catatannya 
tentang peredaran candu di jantung Pulau Jawa itu, termasuk, bandar candu 
terbesar di Semarang sebelum masa kemerdekaan, Tuan Oei Tiong Ham130.

Oei Tiong Ham terlahir di keluarga pedagang gula yang cukup tersohor. 
Pria berjuluk ‘raja gula dari Semarang’ itu melebarkan usahanya hingga di 
bidang pergudangan, perkapalan hingga properti. Perdagangan gulanya telah 
melampaui batas negara sebagai seorang eksporter.

129 Narti. “Perdagangan Candu di Jawa Tahun 1920-1930”. Lembaran Sejarah. Vol. 2 No. 1, 1999. Hal. 
32-33

130 Joe, Liem Thian. 2004. Riwayat Semarang (Jakarta, Hasta Wahana)



137

Dia memasuki dunia perdagangan candu saat pachter (bandar) yang lain 
bergelimpangan karena krisis perdagangan candu. Tangan dinginnya mampu 
menguasai pemasaran candu di Semarang, Solo, Yogyakarta hingga Kediri. 
Pundi-pundi uangnya kian menggelembung selama mengurusi bisnis itu.

Oei Tiong Ham terhitung sebagai pachter terakhir di masa kolonial. 
Sebelum dia, sudah banyak pachter-pachter lain yang telah berhasil 
memperoleh hak dari pemerintah Hindia Belanda untuk berjualan candu di 
tanah Jawa. Kebanyakan, penguasa candu yang mendapat hak untuk berniaga 
barang dari opium itu adalah masyarakat dari etnis China. Buku lain yang 
sangat terkenal ketika itu adalah karangan Peter Carey berjudul :”Orang 
Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi tentang Cina 
1755-1825”

Sumber : Bukalapak.com

Perdagangan candu di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, 
bahkan sebelum penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Penggunaan 
candu telah menjadi hal yang biasa di tengah lapisan masyarakat, baik dari 
masyarakat biasa hingga para bangsawan.
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Pesta candu menjadi bagian dalam perayaan-perayaan yang digelar oleh 
masyarakat, misalnya panen raya. Candu juga menjadi hidangan kepada para 
tamu dalam pesta perkawinan. Demikian pula dengan pesta-pesta yang 
digelar oleh para bangsawan di lingkungan keraton.

Kondisi itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi penguasa Keraton 
Kasunanan Surakarta, Paku Buwana IV. Raja yang berkuasa pada 1788-1820 
itu merasa sedih lantaran kebiasaan madat tersebut menimbulkan persoalan 
sosial dalam masyarakat. Dalam Serat Wulang Reh yang ditulisnya, Paku 
Buwana IV membuat tulisan khusus mengenai dampak buruk penggunaan 
candu.

Dia menulisnya dalam Pupuh ke 8, sekar Wirangrong bait ke 18 hingga 
22 di Serat Wulangreh. 

 [18] Dene ta wong kang madati | Kêsède kamoran lumoh | Amung 
ingkang dadi sênêngipun | Ngadhêp diyan sarwi | Linggih ngambèn 
jêjegang | Sarwi leyangan bêdudan

 Mengenai orang yang madat | Malasnya bercampur tidak mau 
bekerja | Apa yang menjadi kesukaannya | Menghadap lampu | Duduk 
mengangkat kaki  di ranjang | sambil bersandar pada bedudannya 

Dalam bait ini Paku Buwana IV memberikan sebuah deskripsi mengenai 
tingkah laku para penggemar candu atau madat. Dia menggambarkan 
kehidupan pecandu yang serba malas. Hidupnya dihabiskan dengan duduk 
berdiam diri di dalam rumahnya. Produktivitas turun lantaran tidak mau bekerja

Para pecandu memiliki kegemaran duduk di ranjang sembari menghadap 
ke diyan atau lampu minyak. Mereka digambarkan duduk sembari bersandar 
pada bedudan, alat yang digunakan untuk menghisap candu. Artinya, mereka 
telah memiliki sebuah ketergantungan sehingga tidak bisa dijauhkan dari 
candu dan alat yang digunakan untuk menghisapnya.

 [19] yèn lèrèn nyêrèt adhidhis | netrane pan mêrêm karo | yèn wus 
dadi awake akuru | cahya biru putih | jalêbut wêdi tôya | lambe biru 
untu pêthak
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 Bila sedang berhenti menghisap candu, dia bermalas-malasan sembari 
menggaruk badan | Kedua matanya terpejam; kalau sudah berlanjut 
menjadi kurus | Cahayanya biru kepucatan | Pakaian tidak bersih dan 
Takut sehingga malas mandi | Bibir biru gigi putih

Penggambaran yang dibuat oleh Paku Buwana IV menunjukkan perilaku 
orang yang tengah mengalami sakaw. Sakaw merupakan istilah jalanan untuk 
menunjukkan kondisi atau siksaan yang dialami para pecandu saat tubuhnya 
tidak diasupi zat narkotika yang dibutuhkannya.

Bagi para pecandu, berhenti menggunakan narkotika adalah sebuah 
siksaan. Tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Wajahnya terlihat pucat dan 
meriang sehingga tidak berani mandi dan menyentuh air. Raja Keraton 
Surakarta itu bisa menggambarkan secara mendetail sebab banyak 
bangsawan di sekelilingnya yang gemar menghisap candu.

 [20] bêtèke satron lan gambir | jambe suruh arang wawoh | ambêkane 
sarwi mêlar-mingkus | watuke anggigil | jalagra anèng dhadha | tan 
wurung ngêstob bolira ||

 Karena bermusuhan dengan gambir | jarang akur dengan sirih dan jambe 
| napasnya kembang-kempis | Batuknya berkepanjangan | Jelaga di 
dalam dada | Tak urung keluar bol (wasir) nya

Bait ke-20 ini menggambarkan kondisi kesehatan para pecandu yang 
terlihat sedemikian buruk. Mereka mengidap penyakit akibat kebiasaannya 
menghirup uap candu. Para pecandu juga berperilaku malas sehingga tidak 
memperhatikan kesehatan tubuhnya.

Paku Buwana IV menuliskan catatan bahwa para pecandu tidak pernah 
mengunyah sirih, gambir dan jambe, sebuah tradisi yang dianggap sangat 
baik untuk membersihkan penyakit dalam tubuh. Kebanyakan, para pecandu 
menderita penyakit batuk kronis hingga penyakit wasir.

 [21] yèn mati nganggo dalinding | suprandene nora kapok | iku padha 
singgahana patut | aja na nglakoni | wong mangan apyun ala | uripe 
dadi tontonan ||
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 Kalau mati hingga buang air | Tetapi tetap  tidak jera | Supaya hal ini 
disingkiri |  Jangan diikuti | Pengguna opium itu tidak baik | Hidupnya 
jadi tontonan

Tidak jarang nasib para pecandu berakhir dengan kematian yang 
sedemikian tragis. Kematian dihadapi dengan sebuah kesakitan yang cukup 
berat hingga kotoran dalam perutnya keluar. Namun, kondisi itu tetap saja 
tidak bisa membuat pecandu lain menjadi jera.

 [22] iku kabèh nora bêcik | aja na wani anganggo | panggawe patang 
prakara iku | dèn padha pakeling | aja na wani nêrak | kang nêrak tan 
manggih arja ||

 (Hal itu semua tidak baik | jangan ada yang berani melakukannya | 
atas perbuatan empat hal tersebut | ingatlah hal itu | jangan ada yang 
berani melanggarnya | pelanggar tak akan menemukan keselamatan 
hidup.)131

Bait ke-22 menjadi sebuah pesan untuk menjauhi penggunaan candu. 
Tentu saja, pesan seorang raja semestinya dianggap sebagai sebuah aturan 
bagi rakyat. Namun, tetap saja larangan itu bagaikan tidak ada artinya, 
penggunaan candu tetap merajalela.

131  Serat Wulangreh Karya. Kanjeng Sesuhunan Pakubuana IV

Serat Wulangreh (sumber: wiki commons)
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Serat Wulangreh (sumber: wiki commons)

Nasehat itu bukan sekadar menunjukkan dampak buruk dari penggunaan 
candu. Paku Buwana IV juga memberikan penggambaran yang sangat jelas 
mengenai tingkah orang yang tengah fly maupun sedang mengalami sakaw. 
Termasuk pula kondisi kematian seorang pecandu yang mengenaskan. Dia 
juga memberikan sebuah penegasan bahwa candu harus dijauhi.
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Piwulang becik dari raja Keraton Kasunanan Surakarta itu tidak lepas 
dari kenyataan bahwa jumlah pengguna candu di tanah Jawa memang cukup 
spektakuler. Di akhir abad 19, diperkirakan 16 persen dari penduduk Jawa 
merupakan pengguna candu. Mereka berasal dari berbagai kalangan, baik 
kalangan bangsawan hingga masyarakat kelas paling bawah, seperti para 
buruh132.

Pasar Klaten yang sibuk, pada saat itu, terlihat betapa penuhnya sarang 
tempat pengisapan candu serta betapa usangnya pakaian para penduduk, 
beberapa orang hampir tidak berpakaian, yang lainnya berpakaian kain lusuh.

Kebiasaan menggunakan candu merupakan sebuah kemewahan, 
termasuk bagi warga yang hidupnya sederhana dan serba kekurangan. Harga 
segumpal kecil tembakau yang dibubuhi candu sebanyak 76 miligram saja 
berharga 1½ sen. Saat itu harga 1½ sen setara dengan sekitar 15% penghasilan 
harian seorang buruh pemikul barang. Namun, bagi kebanyakan orang, candu 
memberikan kesempatan satu-satunya melepaskan diri dari kesulitan hidup 
yang tak pernah berhenti.

Sejarah perdagangan candu itu masih terus berlanjut hingga di era 
modern saat ini. Bedanya, negara sudah tidak lagi mengambil keuntungan 
dari perdagangan narkotika. Bahkan, pemerintah menunjukkan keseriusannya 
dalam memberantas penyalahgunaannya. Sedangkan perdagangan serta 
penggunaan legal di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi juga 
mendapat pengawasan yang ketat dan berjenjang.

132  Carey, Peter (2008). Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang 
Cina 1755-1825. Jakarta: Komunitas Bambu
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NARKOTIKA DALAM ASPEK HUKUM

Di sisi lain, narkotika pada saat ini juga semakin kompleks jenis dan wujudnya. 
Jika dulu candu hanya berasal dari getah tanaman Papaver Somniferum, kini 
ada beragam jenis narkotika yang pada akhirnya harus dibagi dalam beberapa 
golongan. Peredaran secara ilegal yang tidak terkontrol membuat narkotika 
membawa dampak serius terhadap rusaknya generasi muda di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika, baik di masa malu hingga sekarang, dinilai 
sebagai sebuah penyimpangan perilaku terhadap norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Pemerintah pun membuat aturan hukum untuk menjaga 
harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hukum memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah fungsi kontrol 
sosial yang telah menjadi semakin penting dalam masyarakat modern, 
kompleks, dan heterogen, sebagai kontrol sosial informal yang cenderung 
melemah dalam jenis kondisi sosial.  Hukum juga melayani fungsi  penyelesaian 
sengketa dan rekayasa sosial melalui pengundangan dan undang-undang dari 
perubahan sosial yang dimaksudkan. Semua peraturan hukum harus logis 
dan konsisten. Hukum dianggap sebagai ilmu, memiliki logika yang melekat, 
dan sebagian besar independen daripada unsur-unsur lain (misalnya,  politik, 
ekonomi) di masyarakat.133

133  Lu, H., & Miethe, T. D. (2007). China's Death Penalty. New York: Routledge. Hal 11

B
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Sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah beberapa kali 
membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur penggunaan 
narkotika sekaligus memberikan aturan dan saksi yang tegas terhadap setiap 
penyalahgunaannya. Terakhir, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 
membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah merasa perlu untuk selalu melakukan update terhadap 
aturan perundangan yang mengatur mengenai narkotika. Sebab, kejahatan 
di bidang penyalaghunaan narkotika juga selalu berkembang. Narkotika telah 
bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi 
yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. 
Kejahatan itu sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan 
generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara.

Pada awalnya, pemerintah membedakan pengaturan mengenai narkotika 
dan psikotropika. Masalah narkotika diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1997. Sedangkan psikotropika diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 1997.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan, 
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun 
semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini atau yang 
kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
memberikan pengertian psikotropika adalah obat atau zat alamiah sintesis 
bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada 
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas 
mental dan perilaku.

Namun, dalam pembuatan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika, sebagian zat yang semula masuk dalam kategori 
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psikotropika (golongan I dan golongan II) dan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akhirnya dipindahkan dalam 
daftar narkotika. Alasan perubahan penggolongan itu berdasarkan kesepakan 
internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pembuatan UU tentang Narkotika itu pada dasarnya bertujuan untuk 
menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui 
beleid tersebut, pemerintah juga berupaya mencegah, melindungi, dan 
menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, sedangkan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan 
yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Secara lebih tegas, kehadiran undang-undang itu juga bertujuan untuk 
memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Aturan 
itu diharapkan mampu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 
sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Banyaknya jenis dan rupa narkotika membuat undang-undang itu 
mengelompokannya menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan pegembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan 
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ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan134.

Meski memiliki banyak ragam dan jenis, rata-rata dampak penggunaan 
narkotika di dalam tubuh adalah:

1. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang 
menyebabkan kesadaran menurun dan tombul kantuk. Contohnya opoida 
(candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative, dan 
henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.

2. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang 
menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, 
hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan 
tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah 
meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang 
terdapat dalam tembakau.

3. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut halusnoigenetika. 
Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti 
berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. 
Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika135.

Pemerintah melalui UU nomor 35 tahun 2009 mengatur secara jelas 
semua kegiatan berupa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, 
menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika. Semua 
kegiatan tersebut di atas, yang bertentangan dengan peraturan tersebut 
merupakan tindak pidana dengan sanksi cukup berat. Sebab, tindakan ilegal 
itu karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar 
bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan 
nasional Indonesia.

134  Undang Undang nomor 35 tahun 2009
135  Martono,lidya dan Satya Joewana, 2006, Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah dalam 

seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, 
Jakarta 20 juni 2006.
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Jenis dan ragam narkotika itu juga sudah dijelaskan dalam lampiran undang-
undang tersebut.Terdapat 165 zat yang termasuk dalam kategori narkotika, 
terdiri dari 65 zat di Golongan I, 86 zat di Golongan II serta 14 zat di Golongan III.

Jenis-jenis narkotika yang ditemukan di Indonesia juga terus berkembang 
seiring dengan perkembangan yang terjadi di dunia global. Termasuk, 
narkotika jenis Flakka yang menjadi perbincangan masyarakat dunia. Flakka 
disebut-sebut sebagai jenis narkotika baru yang memiliki efek halusinasi 
sangat kuat.136

Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa dalam kurun 2011-2015, 
terdapat 65 jenis narkotika baru yang masuk ke Indonesia. Dari jumlah 
tersebut, baru 43 jenis yang berhasil diidentifikasi. Artinya, masih ada 22 
jenis lainnya yang belum berhasil diungkap.137

Wilayah Indonesia yang sedemikian luas, tentu saja dengan jumlah 
penduduk yang besar, membuat jaringan narkotika tertarik menjadikan 
Indonesia sebagai pasar. Kondisi geografis yang terbuka membuat 
penyelundupan narkotika memiliki peluang cukup besar, memanfaatkan 
jalur-jalur tikus yang luput dari pengawasan petugas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengamanatkan 
pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan 
bertanggung jawab langsung kepada presiden. BNN berkedudukan di Ibu Kota 
Jakarta, dan membentuk perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yang cukup berat meliputi:138

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika;

136 http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.
flakka.sudah.masuk.indonesia.ini.kata.buwas 

137 https://news.okezone.com/read/2017/07/13/337/1735178/ada-65-narkoba-jenis-baru-
masuk-ke-indonesia

138 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
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2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat 
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika;

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; dan

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam  melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang 
melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk kepentingan tersebut, BNN 
memiliki kewenangan untuk mengangkat penyidik.

Tugas yang cukup berat itu membuat para penyidik BNN perlu 
dibekali beberapa kewenangan tertentu agar lembaga tersebut mampu 
menjalankannya dengan baik. Termasuk, kewenangan pemeriksaan, 
penangkapan hingga penyadapan.
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Penyadapan (interception) saat ini merupakan salah satu kewenangan 
yang dimiliki oleh penyidik dalam kasus narkotika yang dipakai untuk 
melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang 
akan digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak  
pidana atau kejahatan serius yang menjadi sorotan utama di Indonesia.

Sebaliknya, undang-undang juga memberikan aturan yang tegas terhadap 
kewenangan penyadapan. Penyidik yang melakukan penyadapan harus 
memiliki bukti awal yang cukup. Selain itu, penyadapan dilakukan atas izin 
tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengaturan yang tegas mengenai penyadapan diperlukan lantaran 
kewenangan itu bersinggungan dengan sebuah privasi sesorang. Dan 
tentunya, penyadapan dilakukan terhadap orang-orang yang kapasitasnya 
baru sebatas menjadi terduga, belum ditetapkan sebagai tersangka dalam 
kasus kejahatan narkotika. Kewenangan ini ibaratnya pisau yang sangat 
tajam, efektif untuk menyelesaikan persoalan, namun juga akan membawa 
persoalan jika tidak digunakan dengan sangat berhati-hati.

Bilamana dianggap mendesak, penyidik bahkan memiliki kewenangan 
untuk melakukan penyadapan tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan 
Negeri terlebih dahulu. Namun, penyidik wajib segera meminta izin tersebut 
dalam waktu paling lambat 1X24 jam setelah penyadapan dilakukan.139

Kewenangan penyadapan yang diperoleh penyidik hanya berlaku dalam 
tiga bulan. Jika masih dibutuhkan, penyidik bisa memperpanjang lagi untuk 
tiga bulan berikutnya. Pada dasarnya, penyadapan bisa dilakukan dengan 
cara:

1. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/
merekam semua pembicaraan (bugging);

2. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak 
keberadaanya (bird dog);

3. intersepsi internet;

139  Ibid
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4. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
5. CCTV (Close Circuit Television);
6. pelacak lokasi tersangka (direction finder).140

Kewenangan penyadapan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan 
kinerja Badan Narkotika Nasional dalam mengungkap jaringan pengedar 
narkotika. Dalam banyak kasus yang mengemuka di media massa, pengedar 
narkotika banyak menggunakan sarana telekomunikasi dalam komunikasinya. 
Tidak jarang terdengar kabar adanya jaringan narkotika yang dikomandoi 
oleh narapidana yang masih mendekam di dalam penjara.

Cerita-cerita sejenis bukanlah isapan jempol. Pada Februari 2017, Badan 
Narkotika Nasional bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Kalimantan Barat dan Kanwil Direktorat Bea Cukai Bagian Kalimantan 
Barat mengamankan 6 (enam) orang tersangka bersama barang bukti + 
20.100	(dua	puluh	ribu	seratus)	gram	sabu yang berasal dari negeri Jiran, 
Malaysia.141

Ungkap kasus ini berawal dari penyelidikan selama 3 bulan tentang 
adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu yang dikirim dari Kucing, 
Malaysia menuju Indonesia melalui Kalimantan. Penyelidikan dilakukan 
oleh petugas dengan mengikuti sebuah mobil berwarna abu perak metalik, 
hingga akhirnya mengamankan 2 orang tersangka berinisial BW	alias	Planet	
dan	H	alias	Iyan di Jalan Parit Naim RT.03/rw.01, Kelurahan Sungai Malaya, 
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

 Dari keterangan tersangka petugas menemukan 20 bungkus shabu yang 
terpasang pada kedua ban kiri dan kanan belakang mobil. Selanjutnya petugas 
melakukan pengembangan dan menangkap tersangka GV	alias	Valen	dan	
N	alias	Nonot	sebagai pihak yang akan menerima barang. GV dan Nonot 
diamankan di depan sebuah hotel di Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak 
Utara, Kota Pontianak, Kalimantan .

140  Penjelasan pasal 75 Undang Undang nomor 35 tahun 2009
141 http://bnn.go.id/read/pressrelease/17319/bnn-kembali-bongkar-peredaran-narkotika-libatkan-

penghuni-rutan
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Berdasarkan hasil introgasi pada 4 (empat) orang tersangka yang telah 
diamankan, didapatkan keterangan bahwa mereka dikendalikan oleh 2 orang 
yang berinisial DH	alias	Mangap	bin	Harun	dan	S	alias	Boy	Bin	Ahmad. 
Keduanya diketahui merupakan penghuni Rutan Klas II.A, Pontianak. Setelah 
melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan, petugas kemudian melakukan 
penggeledahan terhadap DH dan S serta meminjam keduanya untuk 
kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Ternyata, dari tangan kedua penghuni rutan itu, petugas menemukan 
telepon genggam. Alat komunikasi itu digunakan untuk mengomandoi 
jaringannya yang berada di luar tembok penjara. Fakta-fakta itu semakin 
menguatkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan 
sungguh sangat diperlukan.

Undang-undang itu juga memberikan penegasan bahwa informasi 
elektronik, termasuk hasil penyadapan, bisa menjadi alat bukti baik dalam 
penyidikan maupun di pengadilan. Meskipun, hasil penyadapan sebagai alat 
bukti sebenarnya tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP).

Pada praktik hukum di Indonesia, terdapat ketentuan hukum mengenai 
alat bukti, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah disebutkan secara 
terperinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika 
menyebutkan bahwa penyidik dapat memperoleh alat bukti selain 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. 
Alat bukti itu berupa:

1. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 
elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

2. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
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sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas 
maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada:
a. tulisan, suara, dan/atau gambar;
b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
c. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki 

makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya.

Bukti penyadapan dalam penggunaan alat perekam dan hasil rekaman 
sebagai dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat  
bukti di pengadilan menjadi semakin jelas sejak diundangkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya 
lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana narkotika, korupsi, pencucian 
uang dan terorisme saja.

Kewenangan melakukan penyadapan sangat membantu penyidik untuk 
mengungkap tindakan penyalahgunaan narkotika. Sebab, mencari kebenaran 
materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-
undang sangat relatif. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan 
yang begitu siginifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi 
sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument  pembuktian telah 
terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.
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PENYIDIK DAN KEWENANGANNYA

Penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab 
Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah tindakan mencari kejahatan yang merupakan aksi atau 
tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, 
dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. 
Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh 
penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak 
pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di 
usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah 
dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya.142

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidikan dilakukan dengan 
pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diperoleh secara sistematis, yang 
dilakukan dengan proses:143

142  Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Jakarta : Djambatan, Jakarta, 1998, Hal 8
143  M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi 

dan Komentar, Bogor : Politeia, 1997, Hal 97.

C
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1. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan 
serta bukti-bukti oleh polisi terutama yang berada di sekitar tempat 
kejadian perkara. Biasanya informasi ini diperoleh dalam olah tempat 
kejadian perkara (TKP);

2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai 
dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;

3. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan 
perkara, seperti photografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan.

Dalam proses ini, penyidik harus mencari informasi selengkap lengkapnya 
mengenai perkara yang disidik, baik berupa bukti maupun para saksi, 
terutama yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwanya. 
Terkadang penyidik harus mengamankan status quo lokasi kejadian dengan 
memasang garis polisi.

Informasi mengenai kejahatan terkadang tidak bisa dilakukan dengan 
cara-cara biasa. Penyidik harus melakukan interogasi kepada orang-orang 
yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan. Interogasi biasanya dilakukan 
di ruangan khusus di dalam kantor penyidik.

Sedangkan penggunakan peralatan atau instrumentarium diperlukan 
untuk membuat perkara itu terang benderang. Tidak hanya menemukan 
unsur pidana, penggunaan peralatan juga diperlukan untuk mencari pelaku 
hingga menentukan tempus delictie. Termasuk dalam proses ini adalah 
mencari sidik jari di sekitar lokasi atau alat bukti yang terkait dengan 
kejahatan.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik bukan hanya dibebani dengan tugas 
mencari pelaku kejahatannya. Namun, mereka juga harus menemukan cara 
atau metode yang digunakan oleh penjahat dalam melakukan kejahatannya. 
Untuk menemukan pelaku, sekaligus metode kejahatan yang digunakan, 
penyidik harus menemukan bukt-bukti dalam perkara pidana yang 
berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (corpora delicti) dan alat-
alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (instrumenta delicti).
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Dengan demikian, penyidikan merupakan suatu proses atau langkah 
awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang 
perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. 
Dari pengertian tersebut  maka bagian-bagian dari hukum acara pidana  
yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan 
tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di 
tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, 
penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, 
penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan 
pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan.144

Penyadapan adalah salah satu dari sekian banyak kewenangan yang 
perlu untuk dimiliki oleh penyidik yang bekerja di Badan Narkotika Nasional. 
Secara rinci, UU Nomor 35 Tahun 2009, khususnya di Pasal 75 memberikan 
keleluasaan bagi penyidik untuk melakukan:

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 
adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika;

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka;

e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana 
dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika;

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

144  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hal 118
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g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;

i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat 
bukti awal yang cukup;

j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan 
di bawah pengawasan;

k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat 

(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-

alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita;

q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika 
dan Prekursor Narkotika;

r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; dan

s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
memberikan kewenangan tambahan kepada penyidik Badan Narkotika 
Nasional untuk:

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 
termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
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b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau 
pihak lain yang terkait;

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;

d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi 
terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, 
lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang 
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
yang sedang diperiksa; dan

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di luar negeri.

Salah satu kewenangan yang khas yang dimiliki oleh penyidik dalam 
kasus narkotika adalah teknik pembelian terselubung (undercover buy) 
dan penyerahan di bawah pengawasan. Kewenangan yang bagi beberapa 
kalangan dimasukan dalam kategori penjebakan atau entrapment itu tidak 
dimiliki oleh penyidik lain, bahkan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sekalipun.

Kewenangan itu diatur dalam pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “melakukan teknik penyidikan 
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;”. Selanjutnya, 
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dalam pasal 79 di undang-undang yang sama disebutkan “Teknik penyidikan 
pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis 
dari pimpinan.”

Tetapi  baik  dalam  pasal-pasal  maupun  penjelasan-penjelasan  
pasal dari kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang apa 
yang dimaksudkan dengan istilah-istilah “penyerahan yang diawasi” dan 
“pembelian terselubung”.  Dengan kata lain tidak ada penafsiran otentik 
yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, 
terhadap dua istilah tersebut.

Hanya saja, berdasarkan kajian gramatikal, penyerahan yang diawasi 
memiliki tiga unsur utama, yaitu orang yang menyerahkan, barang yang 
diserahkan dan orang yang diserahi. Disisi lain ada pihak yang bertugas untuk 
mengawasi proses tersebut. Dikaitkan dengan proses penyidikan, dalam 
teknik ini, penyidik masuk ke dalam jaringan narkotika untuk melakukan 
pengawasan terhadap proses serah-terima barang.

Sedangkan pembelian terselubung merupakan kebalikannya. Dalam 
teknik ini, penyidik menyamar sebagai pembeli, lantas melakukan transaksi 
dengan seseorang yang dicurigai sebagai pedagang atau pengedar narkotika. 
Tentunya, kecurigaan itu harus berdasarkan pada informasi-informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan teknik penyamaran itu juga harus dilakukan secara 
bertanggung jawab. Dalam menyerahan yang diawasi, terdapat pihak yang 
melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknik tersebut. Demikian 
pula dengan teknik pembelian terselubung. Pengawasan, dalam hal ini dari 
pimpinan penyidik diperlukan agar teknik itu tidak disalahgunakan.

Dalam  Pasal 79 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 disebutkan 
“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh 
Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan,”. Tidak hanya pengawasan, 
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penggunaan teknik itu harus melalui sebuah perintah tertulis, sebagaimana 
disebutkan dalam pasal tersebut.

Kewenangan khusus itu diberikan kepada para penyidik mengingat kuat 
dan rapinya sistem yang dibangun oleh sindikat narkotika. Kejahatan ini 
dilakukan dengan meminimalisir barang bukti yang ditinggalkan. Biasanya, 
penyamaran sebagai penjual atau pembeli ini segera ditindaklanjuti dengan 
upaya penangkapan.

Selain itu, kejahatan narkotika bukanlah sebuah kejahatan yang memiliki 
korban dalam arti sesungguhnya, yaitu orang yang menderita kerugian 
langsung dari perbuatan jual-beli narkotika. Artinya, pengungkapan kasus 
ini tidak berawal dari aduan dari masyarakat, namun berdasarkan laporan 
informan, pengamatan maupun pengembangan dari kasus lain. Penyamaran 
sangat diperlukan bagi penyidik untuk memperoleh informasi yang lebih valid.

Perintah tertulis dari pimpinan diperlukan agar penyidik tidak 
menggunakan kewenangannya itu secara serampangan. Keberadaan perintah 
tertulis juga menunjukkan bahwa pimpinan bertanggung jawab penuh dalam 
operasi itu. Penyamaran memiliki risiko yang sangat tinggi lantaran penyidik 
harus menyusup dalam jaringan narkotika.

Teknik ini menunjukkan bahwa pada kasus narkotika, penyidik tidak hanya 
bersifat pasif, menunggu adanya aduan ataupun laporan dari masyarakat. 
Menyidik harus bersikap proaktif melalui inisiatif untuk menangkap para 
pelaku kejahatan perdagangan narkotika, sebelum jual beli itu terjadi.

Meski tidak dirinci dalam undang-undang, sebenarnya Badan Narkotika 
Nasional telah menyusun petunjuk pelaksanaan untuk pelaksanaan teknik 
pembelian terselubung maupun penyerahan yang diawasi. Namun, peraturan 
internal itu tidak dipublikasi lantaran memuat teknik-teknik tertentu yang 
dianggap rahasia dan berbahaya jika diungkap ke publik.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat pernah pengajukan informasi 
kepada Badan Narkotika Nasional terkait peraturan yang mengatur teknis 
pembelian terselubung maupun penyerahan yang diawasi, pada 2012 silam. 
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Namun, BNN menolak permintaan itu sehingga LBH Masyarakat mengajukan 
ajudikasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP).145

Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi LBH Masyarakat untuk 
meminta agar Badan Narkotika Nasional membuka peraturan berupa 
Peraturan Kepala BNN itu kepada publik. Salah satunya, banyak masyarakat, 
yang didampingi oleh LBH Masyarakat, menjadi korban jebakan yang 
dilakukan oleh aparat dengan menggunakan teknik tersebut.

Sedangkan Badan Narkotika Nasional berkukuh tidak akan membuka 
peraturan tersebut kepada publik dengan alasan bahwa peraturan itu bersifat 
terbatas hanya untuk internal BNN saja. Selain itu, peraturan itu bersifat 
rahasia dan masuk dalam ketentuan Pasal 17 huruf (a) Undang Undang 
Keterbukaan Informasi Publik. Dalam  pasal itu disebutkan bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi 
publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 
informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 
informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban 

yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang 

berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk 
kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/
atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana 
penegak hukum.

145  Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor: 163/V/KIP-PS-A/2012, Diakses dari 
https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-lbh-
masyarakat-dengan-bnn-ri
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Dalam sengketa informasi itu, Majelis Komisioner Komisi Informasi 
Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Informasi dalam 
peraturan yang boleh dibuka hanya menyangkut administratif penyelidikan 
dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional. 
Sedangkani informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia yaitu mengenai 
teknik dan strategi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka memberantas 
tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hanya saja, memang kedua teknik tersebut hingga saat ini masih 
mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Peluang untuk terjadinya 
rekayasa sebuah kasus melalui teknik-teknik ini sangat besar. Bahkan, dalam 
satu kasus, Pengadilan Negeri Muaro, Sumatera Barat, pernah membebaskan 
seorang tersangka dalam kasus narkotika yang ditangkap melalui teknik 
undercover buy.146

Dalam kasus tersebut, anggota Polres Dharmasraya melakukan 
penyamaran setelah mendapat informasi keberadaan salah satu warga, 
Surya Wijaya telah beberapa kali melakukan transaksi narkotika. Salah satu 
polisi mendapat perintah untuk menyamar sebagai pengemudi travel dan 
kemudian melakukan transaksi dengan Surya.

Dalam menjalankan tugas, polisi tersebut ditemani oleh seorang informan 
yang telah dikenal oleh Surya lantaran sering bermain bilyar bersama. Polisi 
bersama informan itu mendatangi rumah Surya untuk melakukan transaksi 
narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,41 gram. Setelah terjadi transaksi, 
petugas dari kepolisian lantas langsung membekuk Surya.

Dalam pembelaannya, Surya Wijaya menyebut bahwa dia menjual 
narkotika lantaran dipaksa oleh temannya yang belakangan diketahui sebagai 
informan polisi. Dia bahkan mengaku diancam oleh informan tersebut.

Majelis hakim yang diketuai oleh Rifai lantas melakukan pemeriksaan 
mengenai kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang 

146  Putusan PN Muaro nomor 41/Pid.B/2014?PN Mrj
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bukti dalam persidangan. Dalam pemeriksaan itu, hakim beranggapan bahwa 
teknik undercover buy yang dilakukan oleh polisi tidak sah. Penyebabnya, 
surat perintah yang dipegang hanya menyebut perintah tugas penyelidikan, 
penangkapan, penggeledahan dan penyitaan narkoba, tidak secara eksplisit 
menyebutkan tugas untuk undercover buy.

Hakim juga mempersoalkan masalah kepangkatan polisi yang melakukan 
penyamaran dimana pangkatnya masih Brigadir Satu. Padahal, undercover 
buy merupakan kewenangan seorang penyidik, yaitu polisi dengan pangkat 
terendah inspektur dua. Berdasarkan pertimbangan itu, pengadilan 
memutuskan bahwa undercover buy yang dilakukan tidak sah sehingga 
terdakwa dibebaskan.

Meski demikian, majelis hakim tidak bersuara bulat dalam putusan 
tersebut. Salah satu hakim anggota, Agung Darmawan memiliki pendapat 
yang berbeda atau dissenting opinion. Menurutnya, masalah administrasi itu 
tidak serta merta membuat penyidikan menjadi tidak sah dan penuntutan 
tidak dapat diterima.

Dalam  kasus lain, Pengadilan Negeri Calang juga pernah membebaskan 
seorang terdakwa kasus kepemilikan ganja, Safriel Rizal. Putusan tersebut 
juga diperkuat oleh hakim kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo 
Alkostar. Hakim menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum.147

Bukan hanya membebaskan terdakwa dari tuntutan, hakim kasasi juga 
memberikan penilaian terhadap teknik yang biasa digunakan oleh penyidik 
dalam pengungkapan kasus narkotika. Hakim menyebutkan, “Sudah menjadi 
notoire faiten bahwa dalam pemberantasan narkotika polisi seringkali 
melakukan penjebakan/rekayasa terhadap barang bukti seolah-olah milik 
terdakwa,”.

“Praktik penegakan hukum yaitu penggeledahan/penggerebekan, pihak 
kepolisian seringkali menggunakan orang lain (undercover buy) yang berperan 
menjebak pelaku dengan berbagai cara. Misalnya menyimpan barang bukti 

147  Putusan Mahkamah Agung nomor 401 K/PID.SUS/2012
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di tempat tertentu sehingga seolah-olah milik terdakwa. Bahkan petugas 
sendiri seringkali melakukannya, hal ini terbukti dalam berbagai perkara,”

Penilaian hakim terhadap teknik itu tentunya tidak mungkin dilakukan 
secara sembarangan dan berdasarkan praduga, namun berdasarkan 
pengalaman pada kasus-kasus yang pernah mereka periksa sebelumnya. 
Hakim juga menegaskan bahwa penilaian itu btelah terbukti dalam berbagai 
perkara.

Dua putusan di atas menunjukkan bahwa penyidik harus lebih berhati-
hati dalam menggunakan kewenangannya itu. Jangan sampai, cara-cara yang 
dilakukan justru membuat institusi, baik kepolisian maupun Badan Narkotika 
Nasional menjadi tercoreng. Pada dasarnya, kewenangan yang luar biasa itu 
memang dibutuhkan untuk mengungkapan kasus kejahatan yang terorganisir.

Kewenangan yang cukup luas itu diharapkan mampu memberikan darah 
segar bagi para penyidik untuk mengungkap jaringan pengedar narkotika, baik 
di tingkat dalam negeri maupun transnasional. Kewenangan itu diharapkan 
juga membuat penyidik serta jaksa mampu memperoleh alat bukti yang 
kuat atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dipergunakan di 
sidang pengadilan.

Di samping mengatur penggunaan Narkotika,Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 menetapkan perbuatan perbuatan yang dilarang berhubungan 
dengan narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan penyalahgunaan 
narkotika yang tergolong tindak kejahatan. Di dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Bab XII, Ketentuan Pidana, beberapa Pasal yang 
mencantumkan sanksi- sanksi pidana atau pelanggaran yang menyangkut 
penyalahgunaan Narkotika, antara lain sebagai berikut:

Pasal	111

1. 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) 
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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. Dalam hal   perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan 
menguasai,   atau   menyediakan   Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman   sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur  hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)   ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal	112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 
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. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal	113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	114

1. 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 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan 
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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).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, 
pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
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tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal	118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
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).

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal	119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, 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 Rp 800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah).
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2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan II untuk digunakan orang lain, 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. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1 )mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 
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hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).

Pasal	123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga).
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Pasal	124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, 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 Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

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

Pasal	125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal	126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika 
Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 
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paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat 
permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).

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; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3. 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.

Pasal	128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
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2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh 
orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) 
tidak dituntut pidana.

3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 Ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali 
masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi 
medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh 
Menteri.

Pasal	129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika;

2. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

4. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
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NARKOTIKA DAN HUKUMAN MATI

Dari pasal-pasal di atas, ancaman untuk setiap penyalahgunaan narkotika 
sungguh sangat berat. Selain hukuman pidana penjara, undang-undang juga 
memberikan ancaman hukuman pidana denda dengan nominal yang sangat 
besar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang berpotensi membuat 
kerusakan dalam tata kehidupan masyarakat membuat hukuman penjara 
seumur hidup hingga hukuman mati juga diancamkan dalam peraturan itu.

Selama beberapa tahun, pelaksanaan hukuman mati telah menjadi 
pro dan kontra di dalam masyarakat di Indonesia, bahkan dunia. Pada saat 
pemerintah memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap para terpidana 
mati kasus narkotika, banyak individu maupun lembaga baik nasional dan 
internasional yang memberi pernyataan dukungan maupun tentangan 
terhadap eksekusi itu.

Kecenderungan para pihak yang setuju pidana mati  umumnya didasarkan 
pada alasan bahwa pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan 
orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara 
dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan mereka yang kontra 
terhadap pidana mati pada umumnya menganggap pidana mati bertentangan 
dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat 
lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas 
vonis yang dijatuhkan hakim.

D
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Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi 
pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van 
Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers 
mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak 
dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang 
dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tak dapat diterima. Sebab di 
pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.

Sebenarnya, masalah legalitas hukuman mati di Indonesia bisa dilihat 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi hukuman mati 
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Uji materi itu 
diajukan oleh empat orang terpidana mati, yaitu Edith Yunita Sianturi dan 
Rani Andriani yang Warga Negara Indonesia (WNI), serta tiga warga negara 
Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush.148

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 80 Ayat 1 huruf a, Pasal 80 
Ayat 2 huruf a, Pasal 80 Ayat 3 huruf a, Pasal 81 Ayat 3 huruf a, Pasal 82 Ayat 
1 huruf a, Pasal 82 Ayat 2 huruf a, dan Pasal 82 Ayat 3 huruf a yang tedapat 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal-Pasal 
itu mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi produsen dan pengedar 
narkotika secara terorganisir.

Mereka menganggap pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan 
Undang Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam 
Undang Undang Dasar itu, tepatnya di pasal 28I Ayat (1) secara eksplisit 
menyebut “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Dalam judicial review itu, para penggugat berargumen pada prinsip 
bahwa Konstitusi adalah hukum tertinggi (the supreme law of the land). 

148  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007
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Dan jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang 
bertentangan dengannya maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan keyakinannya bahwa hukuman mati bagi para 
produsen dan pengedar narkotika tetap sah. Pidana mati, menurut MK dalam 
pertimbangannya, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin 
oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan 
Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dalam konstitusi, kebebasan hak asasi manusia telah dibatasi dalam pasal 
28J Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam  pasal tersebut 
disebutkan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J itu diletakkan di paling akhir pada bab yang mengatur tentang 
hak asasi manusia. Artinya, segala hak asasi yang diatur dalam Undang 
Undang Dasar 1945 dibatasi oleh pasal 28J yang menjadi penutup dalam bab 
itu. Meski demikian, di dalam putusan yang menolak gugatan dari terpidana 
mati itu terdapat dissenting opinion dari sejumlah hakim. Beberapa hal dalam 
disenting opinion itu berkaitan dengan legal standing penggugat serta pokok 
perkara gugatan.

Sedangkan Amnesty International menentang hukuman mati dalam 
semua kasus tanpa pengecualian terlepas sifat atau kondisi kejahatan 
yang dilakukan; kebersalahan, ketidakbersalahan atau karakteristik lain 
dari individu; maupun metode yang digunakan negara untuk menjalankan 
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eksekusi. Organisasi ini mengkampanyekan penghapusan total hukuman 
mati.

Mereka mencatat terjadi penurunan jumlah pelaksanaan eksekusi mati 
sebesar 37% di seluruh penjuru dunia di tahun 2016 jika dibandingkan 
pelaksanaan eksekusi mati di tahun sebelumnya. Paling tidak, ada 1.032 
eksekusi mati, berkurang sejumlah 602 jika dibandingkan angka pada 
tahun 2015. Namun, data itu tidak mencakup ribuan eksekusi mati yang 
dilaksanakan di China di mana data pelaksanaan hukuman mati merupakan 
rahasia negara.149

Lembaga itu juga mencatat ada 3.117 orang dijatuhi vonis mati di 55 
negara sepanjang tahun 2016. Jumlah keseluruhan tersebut menunjukkan 
kenaikan signifikan jika dibandingkan angka keseluruhan pada tahun 
2015 (1.998) dan melampaui rekor tertinggi menurut catatan Amnesty 
International pada tahun 2014 (2.466).

Metode eksekusi mati yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia juga 
sangat beragam. Metode yang dilakukan mencakup pemenggalan kepala 
(Arab Saudi); gantung (Afghanistan, Bangladesh, Botswana, Mesir, Iran, Irak, 
Jepang, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestina (Negara), Singapura, Sudan 
Selatan, Sudan); suntik mati (China, Amerika Serikat, Vietnam); dan hukum 
tembak (Belarus, China, Indonesia, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik 
Korea Utara), Palestina, Arab Saudi, Somalia, Taiwan).

Presiden Indonesia ketiga, Bacharuddin Jusuf Habiebie juga menjadi 
salah satu penolak hukuman mati. Dia bahkan sempat berkirim surat kepada 
Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah saat akan 
melakukan eksekusi mati kepada sejumlah terpidana mati.

Habiebie menyebut bahwa 140 negara sudah melakukan moratorium 
dan penghapusan hukuman mati. Dia juga mempertanyakan keterkaitan 
pelaksanaan hukuman mati dengan berkurangnya peredaran narkotika. 

149  Laporan Global Amnesty International, Hukuman Mati dan Eksekusi 2016, 2017
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Swedia merupakan salah satu contoh bahwa peredaran narkotika bisa ditekan 
tanpa perlu menerapkan hukuman mati.

(sumber: twitter)

Kalangan penolak hukuman mati rata-rata beralasan bahwa hukuman 
mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.  Bahwa tujuan pemidanaan 
seharusnya diarahkan pada perbaikan diri si pelaku kejahatan dan tidak 
berorientasi pada balas dendam.
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Adapun berbagai pemidanaan tersebut sebenarnya memiliki beberapa 
tujuan khusus. R Abdoel Djamali menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan 
meliputi:150

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak 
baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 
lingkungannya.

Teori tentang tujuan pemidanaan yang pertama bisa diartikan sebagai 
upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serta gejala sosial yang 
tidak baik. Hukuman berat diharapkan mampu membuat individu untuk 
berpikir ulang sebelum melakukan suatu kejahatan dan membatalkannya. 
Sedangkan tujuan kedua dititikberatkan sebagai penyembuh bagi mereka 
yang terlanjur melakukan perbuatan yang tidak sesuai denga norma hukum.

Dikaitkan dengan pendapat Djamali, hukuman mati yang diatur dalam 
Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentunya menjadi 
sebuah ancaman untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan 
perbuatan yang tidak baik, dalam hal ini adalah kejahatan narkotika. Namun, 
tujuan kedua tidak akan mungkin tercapai lantaran terpidana akan menemui 
akhir dari kehidupannya. Mereka menunggu waktu untuk eksekusi di dalam 
penjara sehingga tidak akan kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Efektifitas suatu penghukuman dapat diukur dengan munculnya efek 
jera yang signifikan bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan agar tidak 
mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Dalam buku Metode Penelitian  
Kriminologi, Collins mengatakan bahwa terjadinya penjeraan akan 
tergantung dari persepsi calon pelanggarnya. Persepsi calon pelanggar ini 
berkaitan dengan  perasaan apakah bila ia melakukan pelanggaran maka 

150  R. Abdoel Djamali, 2002. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 
Hlm. 8  
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ia akan terdeteksi dan pada akhirnya mendapatkan hukuman. Berfungsi 
tidaknya penjeraan tergantung pada  persepsi terhadap resiko terdeteksinya 
pelanggaran. 

Apabila persepsi terhadap resiko tersebut hanya pada kadar mengetahui 
adanya resiko (precieved risk), maka  dampak penjeraan adalah lemah. 
Namun, apabila persepsi terhadap resiko tersebut bersifat nyata (actual risk 
) yakni bahwa bila melakukan pelanggaran pasti akan diketahui dan dikenai 
hukuman, maka dampak penjeraannya menjadi kuat. Dengan demikian, efek 
jera tidak tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman maupun berat 
ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih pada kepastian bahwa 
setiap pelanggaran hukum akan terdeteksi dan pelaku  pelanggarannya akan 
dihukum.151

Dalam praktiknya, terpidana mati dalam kenyataannya harus menjalani 
dua hukuman sekaligus. Sebab tidak ada hukum acara yang mengatur masalah 
waktu antara vonis yang berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaan 
eksekusi mati. Mereka harus menjalani hukuman penjara selama belasan 
atau puluhan tahun, baru kemudian menjalani eksekusi mati di hadapan 
regu tembak.

Selain pidana mati, penjara dan juga denda, pada pasal 127 Ayat (3) 
disebutkan bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berarti suatu 
proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu 
dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial berarti suatu 
proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 
agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 
dalam kehidupan masyarakat.

Kewajiban penyalah guna untuk menjalani rehabilitasi tidak lepas dari 
paradigma bahwa mereka merupakan korban atas kejahatan di bidang 

151  Mustofa, M. (2007). Metode Penelitian Kriminologi. (Depok, FISIP-UI Press) Hal 68



180

narkotika. Penjelasan pasal 54 undang-undang tersebut menyebut bahwa 
yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang 
yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika, pemerintah 
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan 
serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai 
hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau 
Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat yang 
telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berhak mendapat 
penghargaan dari pemerintah.

Pelibatan masyarakat itu merupakan sebuah upaya preventif atau 
pencegahan atas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Masyarakat bisa ambil bagian dengan melakukan kampanye nati-narkotika, 
baik dilakukan seorang diri maupun berkelompok dalam sebuah organisasi 
maupun gerakan.

Secara umum, penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara penal 
dan nonpenal. Pencegahan secara penal dilakukan dengan mengatur 
masyarakat melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Cara ini pada 
hakekatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy).152

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sarana penal 
lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif atau disebut 

152  Barda Nawawi Arif,2010, Kebijakan penanggulangan Hukum Pidana Sarana penal dan 
Non Penal, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 23
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penindasan, penumpasan atau pemberantasan, setelah kejahatan atau tindak 
pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari 
usaha penegakan hukum oleh arena itu kebijakan hukum pidana merupakan 
bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement).

Berbeda dengan upaya nonpenal yang bersifat tindakan penecegahan 
untuk terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-
faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-
kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan 
atau mampu menyuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut 
politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal 
menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor 
pendukung penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang 
tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Di sinilah keterbatasan jalur 
penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal.

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya 
rasional untuk mencapai kesejahetraan masyarakat. Jadi identik dengan 
kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai 
aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan kasus narkotika 
bukan hanya menjadi urusan aparat penegak hukum, namun juga para ahli 
dari berbagai disiplin ilmu.

Kejahatan narkotika ibaratnya virus dengue penyebab penyakit demam 
berdarah yang sangat mudah menyebar melalui vektor nyamuk aedes 
aegepty. Pemberantasan penyakit ini tidak cukup hanya dengan mengobati 
para pasien yang terpapar virus. Pemberantasan juga tidak cukup dengan 
membunuh nyamuk pembawa virus, baik menggunakan obat nyamuk 
semprot maupun bakar.

Cara yang bisa digunakan adalah menciptakan sebuah kondisi lingkungan 
yang tidak cocok untuk perkembangan nyamuk aedes aegypti. Upaya 
itu tidaklah mudah, lantaran berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan 
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masyarakat, terutama dalam berperilaku hidup bersih. Peran psikolog, 
sosiolog dan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk 
menggugah kesadaran masyarakat.

Tindakan untuk menumpas nyamuk, baik melalui penyemprotan dan 
fogging merupakan upaya penal. Mungkin beberapa nyamuk binasa, namun 
mungkin sebagian lainnya bisa lolos. Sedangkan menggugah kesadaran 
masyarakat untuk perperilaku hidup bersih merupakan tindakan nonpenal.
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A

PERJALANAN MARY

Pada hari Ahad, 25 April 2010, pesawat Air Asia dengan nomor 
penerbangan AK 594 dari Malaysia mendarat di Bandara Adi Suctjipto Sleman, 
Yogyakarta. Penumpangnya pun turun dan menyusuri lorong-lorong bandara 
menuju pintu keluar. Tentu saja, mereka harus melalui pintu pengawasan 
dari petugas Customs.153

Petugas yang berjaga melakukan pengecekan terhadap barang-barang 
milik penumpang melalui peralatan x-ray dengan seksama. Perhatian mereka 
tertuju pada sebuah kopor atau travel bag bermerek Polo Paite warna hitam. 
Para penjaga itu melihat adanya benda-benda mencurigakan di dalam tas itu.

Ilustrasi X-Ray Scanner (sumber: diytrade.com)

Penjaga melihat adanya citra berwarna hijau kecokelatan dari dalam tas 
tersebut. Untuk memastikan, mereka membuka tas itu dan mengeluarkan 

153  Disarikan dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 385/Pid.B/2010/PN. SLMN
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pakaian yang berada di dalamnya. Saat kembali diperiksa dengan x-ray scanner, 
warna hijau kecokelatan itu masih tetap terlihat, bahkan menjadi lebih jelas.

Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan fisik. Tas itu dibuka 
dan dibongkar bagian dalamnya. Mereka menemukan sebuah bungkusan 
alumunium foul yang dibalut lakban berwarna hitam. Saat bungkusan 
dibongkar, terdapat serbuk kuning kecokelatan di dalam bungkusan itu.

Temuan itu pun diperiksa untuk dipastikan jenis zat yang terkandung 
di dalamnya. Melalui pemeriksaan narkotest, diketahui bahwa serbuk itu 
merupakan narkotika golongan I berjenis heroin. Petugas menimbang serbuk 
tersebut yang beratnya ternyata mencapai 2,611 kilogram.

Petugas Bea Cukai lantas melaporkan temuan itu ke Direktorat Narkoba 
Kepolisian Daerah Yogyakarta. Mary lantas ditahan dan diperiksa terkait kasus 
tersebut. Dalam serangkaian pemeriksaan penyidikan, wanita itu mengakui 
bahwa tas itu merupakan miliknya, namun menyangkal mengetahui bahwa 
di dalam tas itu terdapat narkotika.

Kasus itu pun disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman. Persidangan 
dipimpin oleh ketua majelis Dahlan SH, MH dengan hakim anggota 
Kadarisman AL Iskandar SH, MH dan Suratno SH.

Di dalam persidangan, Mary mengaku pada saat itu dia tengah melakukan 
perjalanan ke Malaysia bersama tetangganya yang bernama Cristine. 
Tetangganya itu menawarkan akan memberi sebuah pekerjaan untuk 
Marry. Semua beaya perjalanan dari Philipina menuju Malaysia serta beaya 
menginap di hotel semuanya ditanggung oleh Cristine.

Selanjutnya, Cristine justru menyuruh Mary untuk berlibur beberapa 
hari ke Yogyakarta, sebelum mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Di hotel 
tempatnya menginap, Mary mendapat sebuah kopor dari Cristine dan 
temannya berinisial IK. Cristine juga membelikannya pakaian untuk digunakan 
selama di Yogyakarta.

Sebenarnya, Mary sempat merasa curiga dengan tas itu. Dia menjumpai 
adanya bagian yang tersayat dan ditambal dengan lakban di bagian dalam. 
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Namun, dia tidak memeriksa lebih lanjut.

Sebelum berangkat, Cristine memberika uang saku kepadanya sebesar 
US 500 dolar. Dia juga mendapatkan tiket Kuala Lumpur-Yogyakarta dengan 
pesawat Air Asia. Mary juga mendapat pesan untuk menghubungi seseorang 
bernama John sesampainya di Yogyakarta, dan menyerahkan tas yang 
dibawanya kepada orang tersebut.

Keberangkatannya dari Malaysia berjalan lancar. Dia tidak mendapatkan 
masalah selama berada di bandara Malaysia hingga masuk ke dalam 
pesawatnya. Pengalaman buruk justru didapatkannya  tiba di Bandara Adi 
Sutjipyo Yogyarakarta.

Di muka persidangan, Mary mengaku bersedia memenuhi perintah 
Christine lantaran dijanjikan sebuah pekerjaan yang tengah dibutuhkannya. 
Selain itu, semua beaya transportasi dan akomodasi juga telah dicukupi oleh 
tetangganya itu.

Dia juga mengakui bahwa tas yang diberikan oleh Cristine itu 
mencurigakan. Berat tas itu tidak lazim untuk sebuah tas yang hanya berisi 
pakaian. Selain itu, dalam persidangan, dia mengetahui adanya sayatan dan 
tambalan dalam tas itu. Namun, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui 
bahwa tas itu berisi heroin seberat 2,611 kilogram.

Jaksa mendakwa Mary dengan tiga pasal alternatif. Dakwaaan pertama, 
Mary dianggap “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara 
dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 2 Undang-
Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif kedua, Mary dianggap melakukan kejahatan seperti yang 
diatur dalam pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Sedangkan alternatif ketiga, jaksa mengenakan pasal 112 Ayat (2) 
dari undang undang yang sama.

Sedangkan tuntutan jaksa dalam kasus itu cukup berat. Jaksa meminta 
hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. 
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Menyikapi tuntutan tersebut, Mary hanya bisa memohon kepada hakim 
untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan 
perilaku yang sopan, belum pernah dihukum serta statusnya sebagai tulang 
punggung keluarga.

Dalam putusannya, majelis hakim berpendirian untuk membuktikan 
dakwaan pertama, yaitu pasal 114 Ayat (2) Undang Undang nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika. Ayat tersebut berbunyi “Dalam hal perbuatan 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam 
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).”

Dalam pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan, meliputi 
unsur:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan 
tanaman

3. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, hakim 
menyimpulkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi melalui keberadaan 
Mary Jane di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Unsur "Setiap Orang" adalah 
setiap manusia yang merupakan subyek dari suatu perbuatan yang mana 
jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana terhadapnya dapat 
dimintakan pertanggunganjawab.
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Hakim juga menyimpulkan telah terjadi transaksi jaringan Narkotika 
golongan I bukan tanaman berupa Heroin seberat 2.611 gram berskala 
Internasional yang mana I.K dan Cristine di Kualalumpur adalah merupakan 
pemilik heroin tersebut. sedangkan Jhon di Indonesia adalah orang yang 
akan menerima Heroin tersebut melalui melalui terdakwa.

Cristine telah menyuruh terdakwa untuk membawanya dari Kualalumpur 
ke Yogyak:arta dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Terdakwa juga menerima 
akomodasi berupa tiket Kualalumpur - Yogyakarta pulang pergi dan juga 
diberikan uang sebesar US 500 Dollar untuk keperluan di Yogyakarta. Melalui 
fakta itu, hakim menyimpulkan peran terdakwa adalah sebagai perantara 
dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman itu.

Hakim mengesampingkan pembelaan dari terdakwa yang mengaku tidak 
mengetahui bahwa isi kopor itu adalah heroin. Sebab, dalam kesaksiannya, 
terdakwa mengaku telah membuka kopor tersebut saat masih berada di 
Malaysia. Bahkan, terdakwa juga melihat adanya sayatan dalam kopor yang 
ditutup dengan lakban hitam.

Di dalam persidangan Mary juga mengaku tidak tahu menahu mengenai 
isi dalam tasnya. Namun, hakim menilai dia tidak bisa membuktikan 
ketidaktahuannya mengenai isi kopor tersebut. Bantahan yang dikemukakan 
Mary di muka persidangan justru dianggap sebagai hal yang memberatkan.

Sedangkan unsur ketiga, bahwa berat barang terlarang yang dibawa 
Mary melebihi 5 (lima) gram juga telah terpenuhi. Dalam pemeriksaan, 
petugas membagi heroin yang dibawa Mary ke dalam empat plastik untuk 
mempermudah pemeriksaan. Dalam penimbangan yang dilakukan, bagian 
I seberat 559 gram, bagian II seberat 696 gram, bagian III seberat 581 gram 
dan bagian terakhir  seberat 776 gram.

Dengan demikian, total heroin yang ditemukan di dalam tas kopor 
tersebut seberat 2.611 gram. Sehingga, unsur melebihi lima gram sudah 
dapat dipastikan terpenuhi melalui pembuktian tersebut.

Sedangkan permohonan Mary dalam pembelaannya, meliputi memohon 
kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan 
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pertimbangan perilaku yang sopan, belum pernah dihukum serta statusnya 
sebagai tulang punggung keluarga dikesampingkan oleh hakim. Perilaku 
sopan di depan persidangan menurut hakim merupakan kewajiban bagi 
semua terdakwa yang disidangkan.

Hakim menilai perbuatan terdakwa adalah menyangkut transaksi 
Narkotika golongan I jenis Heroin berskala Intemasional yang jumlahnya 
cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia. 
Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dalam perkara 
terdakwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Sedangkan alasan terdakwa yang mengaku belum pernah dihukum 
memiliki sifat relatif sehingga tidak bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim 
untuk menghukum ringan terdakwa. Perbuatan terdakwa adalah menyangkut 
transaksi Narkotika golongan I jenis Heroin berskala Internasional yang 
jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa 
Indonesia. Hakim justru memperhitungkan kemungkinan bahwa terdakwa telah 
beberapa kali membawa narkotika sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas.

Demikian pula dengan alasan terdakwa yang mengaku menjadi tulang 
punggung keluarga, juga merupakan hal yang relatif sehingga dikesampingkan 
oleh hakim. Jika terdakwa memiliki anak-anak, hal itu tidak layak untuk 
menjadi pertimbangan hakim untuk menghukum ringan terdakwa, karena 
anak-anak itu bisa diurus oleh suami terdakwa atau keluarga yang lain.

Dari serangkaian pertimbangan itu, dalam putusan pada 11 Oktober 
2010, hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut di atas telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
" Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual 
beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) 
gram"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
"Pidana Mati"
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3. Memerintahkan barang bukti berupa
a. Serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi 

menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih 
dengan berat masing-masing plastic I seberat 559 gram, plastic 
II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV 
seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk 
coklat /crem mengandung HEROINA untuk keperluan pemeriksaan 
laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3, 108 
gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 
gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastic putih berisi heroina 
dengan total seberat 2611 gram;

b. 1 (satu) buah Travel Bag warna hitam merk Polo Paite
c. 1 (satu) buah Handphone warna biru silver merk Nokia seri 6230i
d. (satu) buah Buku Pasport XX0688704 An.MARY JANE FIESTA VELOSO 

Alamat Esguerra Talavera Ecija Bulacan Philipina ; Untuk dimusnahkan
4. Membebankan beaya perkara kepada negara

Usai putusan tersebut, Mary Jane tetap berjuang untuk mempertahankan 
hidupnya dari hukuman mati. Pemerintah Philipina juga melakukan 
pendekatan dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelematkan 
bekas buruh migran itu.  Pada Agustus 2011 Presiden Noynoy Aquino meminta 
pengampunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Mary Jane. Pada 
masa itu Indonesia punya moratorium untuk menunda hukuman mati dan 
pengampunan belum ditindaklanjuti sampai masa akhir kepemimpinan SBY.

Tak lama setelah dilantik, Presiden Joko Widodo menabuh genderang 
perang terhadap kejahatan narkotika. Presiden menolak semua permintaan 
pengampunan dari semua terpidana yang sudah dijatuhkan vonis mati. Pada 
Januari 2015 nama Mary Jane termasuk dalam daftar yang akan dihukum 
mati. Pengacara yang disewa pemerintah Filipina segera mengajukan proses 
Peninjauan Kembali pada 19 Januari 2015 sebagai usaha terakhir agar lolos 
dari hukuman mati. Pada 9 Februari 2015, Jokowi berkunjung ke Filipina. 
Presiden Aquino kembali mengangkat kasus Mary Jane dalam pertemuan 
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resmi. Pada 3 dan 4 Maret 2015 berlangsung sidang Peninjauan Kembali 
(PK) di Pengadilan Negeri Sleman.

Pengacara Mary Jane berpendapat bahwa kasus ini berhak ditinjau ulang 
karena selama proses peradilan sebelumnya, Mary Jane tidak didampingi oleh 
penerjemah tersumpah dan profesional sehingga cacat hukum. Bahkan pihak 
rektorat Akademi Bahasa Asing di Yogyakarta pun mengakui bahwa pada 
saat itu penerjemah Mary Jane masih tercatat sebagai mahasiswa sekolah 
mereka. Tetapi upaya itu mentok. Pada 25 Maret 2015, Mahkamah Agung 
menolak peninjauan kembali kasus Mary Jane.

Pemerintah Filipina pun mengajukan PK kedua pada 27 April 2015. Tapi 
sore harinya, pengajuan itu lagi-lagi ditolak oleh PN Sleman. Hukuman pun 
tetap belum berubah. Namanya muncul dalam daftar narapidana yang akan 
dieksekusi pada 29 April 2015. Saat itu, Mary sudah bersiap menghadapi regu 
tembak di Nusakambangan. Dia sudah berkumpul di sebuah ruang isolasi 
bersama narapidana lain yang hendak dieksekusi. Pakaian berwarna putih 
juga sudah dikenakan saat berjalan menuju tempat eksekusi.

Namun, keajaiban datang menghampirinya. Serombongan petugas dari 
Kejaksaan Agung mencegatnya, mengatakan bahwa eksekusinya ditunda. 
Mary lolos dari maut.154

154 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150430112916-12-50252/kisah-mary-jane-saat-
dicegat-ditarik-dari-grup-9-terpidana/
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PERJALANAN MERRI

Bukan hanya Mary, wanita dengan nama yang mirip, Merri, mengalami 
kejadian serupa. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhinya hukuman mati 
lantaran adanya heroin seberat 1,1 kilogram yang ada di dalam tasnya.

Petaka ini bermula saat Merri tengah berada di sebuah restoran yang 
berada di bilangan Jalan Thamrin, Jakarta. Di tempat itu dia berkenalan 
dengan seorang pria berkewarganegaraan Kanada, Jerry. Perkenalan itu 
berlanjut hingga ke hubungan yang lebih spesial diantara keduanya.155

Pada 16 Oktober 2001, Jerry lantas mengajak Merri berjalan-jalan ke 
negara Nepal untuk berlibur. Wanita itu berangkat menuju Singapura dengan 
tujuan Nepal, dan sempat transit terlebih dulu di Thailand. Di Nepal, Merri 
bertemu dengan Jerry yang sudah berangkat terlebih dulu.

Dua orang tersebut tinggal di sebuah hotel selama tiga hari. Lantas, Jerry 
meninggalkan Merri dengan alasan akan ke Jakarta untuk urusan bisnis. 
Wanita kelahiran Sukoharjo itu diminta tetap tinggal di Nepal selama dua 
pekan.

Sebelum pulang kembali ke Indonesia, Merri bertemu dengan dua teman 
Jerry yang bernama Muhamad dan Badru. Kedua orang itu memberikan 
sebuah tas yang disebutnya sebagai hadiah dari Jerry untuk Merry. 
Sebenarnya, Merry curiga dengan tas yang cukup berat itu. Tetapi Muhamad 
meyakinkannya bahwa bobot tas itu berat lantaran terbuat dari bahan kulit 
yang berkualitas.

Merry lantas pulang ke Indonesia dengan membawa tas tersebut. 

155  Disarikan dari putusan Kasasi nomor 1771 K/PID/2002

B
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Perjalanannya cukup lancar hingga sampai ke terminal kedatangan D Bandara 
Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan pesawat Singapore Airlines 
dengan nomor penerbangan SQ-166. Di bandara itu, Merry menjalani 
pemeriksaan layaknya penumpang yang lain.

Namun, petugas Bea dan Cukai merasa curiga dengan tas bawaannya. 
Para petugas meminta agar Marry meletakkan tasnya ke peralatan X-Ray. 
Petugas melihat adanya keanehan dalam tas baru yang dibawanya. Ketebalan 
tas itu terlihat tidak wajar atau tidak normal.

Wanita itu lalu digelandang di sebuah ruang pemeriksaan. Petugas 
memeriksa identitasnya serta melakukan pemeriksaan terhadap tas yang 
dibawa. Pemeriksaan dilakukan dengan menusuk dinding tas menggunakan 
jarum berongga. Saat jarum dicabut, terdapat serbuk berwarna putih yang 
menempel dalam jarum itu.

Tas itu pun dibongkar. Petugas menemukan dua bungkusan kertas karton 
di dalam dinding tas. Dua bungkusan itu ternyata berisi bubuk warna putih 
yang kemudian diidentifikasi sebagai heroin setelah melalui pemeriksaan 
laboratorium. Berat heroin yang ditemukan mencapai 1,10 kilogram.

Sebotol heroin dari abad XIX (sumber: wiki commons)

Merri pun harus mempertanggungjawabkan barang yang dibawanya 
hingga di pengadilan. Dia didakwa dengan dakwaan primair menggunakan 
Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
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Narkotika. Pasal tersebut berbunyi “mengimpor, mengekspor, menawarkan 
untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miyar rupiah)”

Melalui serangkaian pembuktian, Pengadilan Negeri Tangerang 
menjatuhkan vonisnya terhadap Merri melalui putusan bernomor 140/
Pid.B/2002/PN. Tng. Pengadilan di tingkat pertama menjatuhkan hukuman 
berupa:

a. Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor 
Narkotika Golongan I jenis heroin

b. Menjatuhkan pidana terhadap Merri Utami dengan pidana mati.
c. barang bukti berupa dua bungkus heroin dan tas tangan hitam untuk 

dimusnahkan
d. Pasport, tiket pesawat dan costume declaration dan boarding pass 

dikembalikan kepada terdakwa

Wanita itu melakukan perlawanan dengan upaya hukum kasasi yang 
hasilnya ternyata justru memperkuat putusan yang sebelumnya. Sedangkan 
upaya hukum kasasinya ditolak sehingga Merri harus menghadapi hukuman 
yang telah dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat bawahnya.

Dalam kasasi tersebut, Merri merasa keberatan dengan vonis yang 
didapatkan. Dia menganggap bahwa dalam persidangan yang sebelumnya 
tidak pernah terbukti dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dia 
memiliki niat untuk melakukan impor narkotika. Dia hanyalah membawa 
tas dan tidak tahu menahu bahwa tas tersebut berisi narkotika di dalamnya.

Hakim dalam persidangan sebelumnya juga dianggap keliru dalam 
menginterpretasikan unsur delik yang digunakan. Menurutnya, mengimpor 
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narkotika adalah sebuah kegiatan memasukkan narkotika ke daerah 
kepabeanan. Dia menganggap bahwa dalam persidangan, Marri tidak pernah 
terbukti melakukan hal itu.

Selanjutnya, Merri menganggap hakim telah salah menerapkan hukum 
lantaran sama sekali tidak melihat alasan-alasan yang dapat meringankannya. 
Dalam persidangan, Merri mengungkapkan beberapa alasan yang diharapkan 
mampu meringankan hukumannya berupa:

1. Dia merupakan korban dari sindikat internasional
2. Dia selalu bersikap sopan di pengadilan
3. Usianya masih muda sehingga masih dapat dibina
4. Dia belum pernah dihukum

Namun, hakim di tingkat kasasi menolak mentah-mentah semua 
keberatan yang diajukan Merri. Hakim menilai bahwa pengadilan tidak 
salah dalam menerapkan hukum. Hakim beranggapan bahwa Merri sudah 
mengetahui isi tas itu lantaran telah mengetahui bahwa berat tas yang 
dibawanya tidak normal atau tidak wajar. Merri harus tetap menanggung 
hukuman mati.

Sekitar 15 (lima belas) tahun dia mendekam di dalam penjara, menanti 
waktu eksekusinya tiba. Grasi yang diajukan juga ditolak oleh presiden. Pada 
Juli 2015, namanya masuk dalam daftar Kejaksaan Agung sebagai salah satu 
narapidana yang akan dieksekusi oleh regu tembak, bersama 13 narapidana 
lain.
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(sumber: Twitter)

Waktu eksekusi itu tiba pada 29 Juli 2015 dinihari. Sebanyak 14 (empat 
belas) narapidana mati telah dikumpulkan di Nusakambangan. Namun, 
kenyataan berkata lain. Sepuluh terpidana mati lolos dari eksekusi yang telah 
direncanakan secara matang itu, termasuk Merri Utami.

Kasus Mary dan Merri hanyalah dua dari sederet kasus pidana di bidang 
Narkotika yang melibatkan perempuan. Banyak kalangan yang menganggap 
keduanya merupakan korban dari sebuah sindikat narkotika tingkat 
internasional. Hal itu membuat Mary dan Merri tidak layak untuk diganjar 
hukuman mati.

Di dalam persidangan, keduanya berkukuh tidak mengetahui bahwa di 
dalam tasnya terdapat barang terlarang berupa heroin. Mereka bersedia 
membawa tas itu lantaran yang menyuruh adalah orang-orang terdekatnya. 
Mary disuruh membawa tas oleh tetangganya yang berjanji akan memberikan 
pekerjaan. Sedangkan Merri disuruh membawa tas oleh seorang pria yang 
berjanji akan menikahinya.
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KOMPLEKSITAS KASUS NARKOBA

Tentunya, prinsip res judicata pro veritate habetur dimana apa yang 
diputus majelis hakim haruslah dianggap benar. Publik harus percaya bahwa 
nantinya putusan dengan keyakinan dan kebijaksanaan majelis hakim ini 
adalah merupakan yang terbaik bagi pencari keadilan. Dan putusan tersebut 
adalah produk hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus itu melalui 
alat bukti yang dianggap cukup sehingga mampu membuat sebuah putusan. 
Pasal 183 KUHAP menyebutkan, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam kasus Mary, misalnya, beberapa alat bukti –lebih dari dua- sudah 
diajukan ke pengadilan sehingga membuat hakim berkeyakinan bahwa 
terdakwa memang pantas dihukum. Barang bukti tersebut diantaranya adalah 
heroin seberat 2,611 kilogram, telepon genggam hingga paspor. Selain itu, ada 
pula bukti berupa hasil pengecekan laboratorium serta keterangan para saksi.

Hakim secara tegas menganggap bahwa semua unsur yang ada dalam 
Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 

C
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menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang 
dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20(dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” Dinyatakan telah terbukti.

Demikian pula dalam kasus Merri, dimana barang bukti yang diajukan ke 
pengadilan lebih dari dua jenis, yang dianggap telah mencukupi bagi hakim 
untuk membuat suatu putusan dengan penuh keyakinan. Hasil pemeriksaan 
laboratorium menunjukkan hasil yang tidak terbantahkan bahwa barang yang 
ada di dalam tasnya adalah heroin. Para saksi yang merupakan petugas di 
bandara juga meyakinkan bahwa barang-barang itu ditemukan di dalam tas 
yang dibawa oleh Merri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, impor berarti pemasukan barang 
dan sebagainya dari luar negeri. Fakta-fakta yang ada dalam persidangan telah 
membuktikan perempuan itu telah membawa narkotika dari luar negeri ke 
dalam negeri sehingga unsur yang ada dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang 
Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terpenuhi.

Selama dalam pemeriksaan di pengadilan, Mery dan Marri hanya dapat 
membantah bahwa benda-benda yang dibawa tersebut merupakan milik orang 
lain tanpa bisa menunjukkan secuil bukti. Sikap mereka yang mengabaikan 
berat tas yang tidak lazim membuat pembelaannya --bahwa mereka tidak 
tahu menahu isi dalam tas-- diabaikan oleh hakim pemutus perkara itu.

Penjatuhan hukuman terberat berupa hukuman mati menunjukkan 
bahwa hakim tiada memiliki keraguan lagi dalam membuat sebuah putusan. 
Para hakim siap mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya, baik 
di dunia maupun akhirat melalui irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa’ di kepala putusannya.

Putusan tanpa keraguan itu tidak lain diperoleh melalui rangkaian fakta-
fakta yang diungkap dalam persidangan. Hakim dalam pertimbangannya juga 
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telah memperhatikan keterkaitan fakta yang diperoleh dengan pasal-pasal 
yang didakwakan terhadap terdakwa. 

Namun, perlu pertimbangan yang sangat mendalam bagi hakim untuk 
memberikan hukuman mati terhadap terdakwa, termasuk dalam kasus 
narkotika sekalipun. Hukuman mati merupakan pencabutan hak hidup yang 
dilakukan oleh negara sehingga harus diberikan secara sangat hati-hati. Hakim 
harus benar-benar memperhatikan pada unsur kepastian hukum, keadilan 
maupun kemanfaatannya melalui putusan tersebut.

Penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa kasus narkotika, terutama 
yang berstatus sebagai buruh migran, memerlukan banyak pertimbangan, 
termasuk di luar aspek hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim 
tidak sekadar menegakkan undang undang semata, namun juga harus 
mempertimbangkan aspek rasa keadilan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil buruh migran 
lantaran kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Mereka rela bekerja 
ke luar negeri sebagai pekerja rendahan dengan upah yang rendah. Tidak 
dapat dipungkiri, perlindungan terhadap mereka masih sangat minim kendati 
telah berhasil membawa pulang devisa.

Kisah-kisah tentang kemiskinan, pendidikan dan rendah hingga kekerasan 
dalam rumah tangga mendorong banyaknya masyarakat untuk memilih bekerja 
ke luar negeri. Mereka bekerja tanpa keterampilan yang memadai. Kebanyakan, 
Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri merupakan perempuan.

Pada 2015, Data Migrant Care mencatat sebanyak dari 281 (dua ratus 
delapan puluh satu) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati 
di luar negeri. Dengan detail sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang di 
Malaysia, 36 (tiga puluh enam) orang di Arab Saudi, 28 (dua puluh delapan) 
orang di China, satu orang di Singapura, satu orang di Qatar, satu orang di 
Uni Emirat Arab, dan satu orang di Taiwan.156

Pemerintah melakukan pendekatan ke negara-negara tersebut agar para 
pahlawan devisa itu mendapatkan pengampunan dan terlepas dari ancaman 

156  http://www.viva.co.id/berita/nasional/685493-281-buruh-migran-ri-terancam-hukuman-mati-
di-luar-negeri
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mati. Bisa ditebak, bagaimana respon dari pemerintah di negara-negara itu, 
di saat Indonesia sendiri ternyata masih memberikan hukuman mati kepada 
buruh migran yang tersangkut kasus narkotika.

Penerapan hukuman berat, hingga hukuman mati, belum terbukti efektif 
untuk membuat masyarakat takut dalam bersentuhan dengan narkotika. 
Artinya, tujuan pemidanaan masih belum tercapai mengingat prevalensi 
penggunaan narkotika masih sangat tinggi. Tingginya penggunaan narkotika 
harus jadi catatan bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan evaluasi 
bagi kinerjanya.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 
Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba pada pelajar 
dan mahasiswa selama 10 tahun terakhir (2006-2016) menunjukkan tren 
menurun. Pada 2006, prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai 
sebesar 8,10 (delapan koma sepuluh) persen. Artinya, 8 (delapan) dari 
100 (seratus) orang pelajar/mahasiswa pernah memakai narkoba seumur 
hidupnya walau hanya satu kali. Angka ini menurun menjadi 3,8 (tiga koma 
delapan) persen pada 2016.

Begitu pula angka prevalensi status pakai setahun terakhir (current user). 
Pada 2006, angkanya 5,2 (lima koma dua) persen, artinya 5 (lima ) dari 100 
(seratus) orang pelajar/mahasiswa pernah pakai narkoba dalam setahun 
terakhir pada saat survei. Pada 2016, angka ini menurun menjadi 1,9 (satu 
koma sembilan) persen. Meski nilai prevalensi menunjukkan tren menurun, 
tetapi tren kasus maupun tersangka narkoba meningkat. Data Polri dan BNN 
menyebut ada 26.678 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) 
kasus narkoba pada 2010 dan meningkat menjadi 40.897 (empat puluh ribu 
delapan ratus sembilan puluh tujuh) kasus pada 2016.

Penggunaan narkotika yang tidak terkendali memang telah menjadi 
ancaman yang sangat serius bagi generasi muda. Tidak sedikit kerugian 
yang ditimbulkan akibat jatuhnya korban; beaya rehabilitasi yang mahal; 
beaya sosial yang berkaitan dengam hilangnya sumber daya generasi 
muda. Pemerintah bertindak tegas dengan memerintahkan para penegak 
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hukum untuk menjatuhkan hukuman yang berat bagi mereka yang terlibat 
penyalaghunaan narkoba.

Namun, tidak dapat dipungkiri, yang ditangkap dan diadili, kebanyakan 
bukan pelaku yang sebenarnya. Melainkan, pengedar dalam lapisan paling 
bawah, termasuk para pecandu yang sebenarnya hanya korban. Pengedar 
kelas kakap, baik laki-laki maupun perempuan, jarang ada yang ditangkap 
dan diadili. Selalu ada kendala untuk menelusuri di mana letak muara dari 
mata rantai pengedaran narkotika, mengingat kuatnya kekuasaan yang 
berada di baliknya. 157

Di Indonesia tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-
dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang 
dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan 
keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi terbatas pada negara, bangsa dan 
rakyat Indonesia. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau 
bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 
antara lain:

1. Tugas pokok di bidang peradilan, meliputi:
a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya
b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, 
melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya

157  Sulistyowati Irianto, dkk, Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 6  
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2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat 
tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta

3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat

Dalam prosesnya, hakim harus mengambil posisi tidak berpihak pada 
salah satu pihak. Bagi hakim yang mengadili suatu perkara, hal yang 
dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan pada hukumnya. Hukum 
adalah sebagai alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Untuk 
mengambil sebuah putusan yang tepat, hakim harus benar-benar mengetahui 
secara obyektif duduk perkaranya sebagai dasar putusan. 158

Memang, pada dasarnya salah satu fungsi surat dakwaan adalah sebagai 
dasar bagi hakim dalam memeriksa sebuah perkara. Surat dakwaan juga akan 
memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. 
Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan 
pidana yang tidak didakwakan.

Namun hakim sebenarnya memiliki asas bebas, jujur dan tidak memihak 
di dalam sidang pengadilan. Dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana juga disebutkan bahwa saat hakim bermusyawarah 
dalam membuat putusan harus berdasar pada surat dakwaan dan segala 
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dua hal itu membuka peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan 
hal-hal lain selain yang terdapat dalam surat dakwaan, sepanjang dapat 
dibuktikan di depan sidang. Sayang, dalam kasus-kasus seperti yang 
menimpa pada Mary dan Merri, tidak ada upaya pembuktian lain selain 
pembuktian terhadap tuduhan penuntut umum. Termasuk, dari pengacara 
yang seharusnya melakukan pembelaan terhadap para terdakwa.

158  Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PY. Citra Aditya 
Bakti 1992), 32.



204

Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa kemungkinan hakim dalam 
memutus akan berhadapan dengan konflik antara unsur kepastian hukum 
(rechtssicherkeit), unsur kemanfaatan (zweckmassigkeit), unsur keadilan 
(gerechtigkeit). Apabila terjadi konflik seperti ini, maka hakim dituntut untuk 
betul-betul jeli melihat persoalan dan perkembangan masyarakat serta 
sebelum memutus hati nurani hakim di sini sangat urgen.159

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang mengikat 
para pihak , tetapi juga memuat penetapan kaidah hukum yang berpotensi 
untuk dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara sejenis. 
Rumusan kaidah hukum itu dapat ditemukan dalam konsideran penerapan 
hukum, karena dalam konsideran itu ditemukan dasar perumusan diktum 
putusan yang dapat disebut ratio decidendi.160

Bahwasanya modus yang digunakan oleh para pengedar narkotika terus 
berkembang, mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan 
undang undang yang mengatur. Mereka akan berupaya keras mencari 
celah agar tetap bisa menjalankan kejahatannya dengan risiko yang bisa 
diminimalisir. Boleh dibilang, kejahatan narkotika adalah satu jenis kejahatan 
yang sangat dinamis.

Dulu, seorang pengedar narkotika akan berupaya keras untuk tidak ikut 
mengkonsumsi komoditas yang dijualbelikannya. Alasannya adalah agar 
mereka tidak mendapat hukuman berat saat tertangkap. Namun, saat ini 
modus mereka juga telah berubah, selain sebagai pengedar, mereka juga 
menjadi pengguna aktif. Tujuannya, saat mereka apes dan tertangkap aparat, 
masih ada harapan bagi mereka untuk dinyatakan sebagai pengguna dan 
hanya menjalani rehabilitasi.

159  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 
(Yogyakarta: Liberty, 2000), Hal 26

160  Ratio decidendi, di dalam Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia, (Jakarta: Binacipta IKAPI, 
1983) diartikan sebagai penerapan peraturan yang berhubungan dengan kenyataan (maksudnya 
dengan peristiwa hukum) yang menjadi dasar pilihan hakim.
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Untuk menghindari hukuman berat yang diancamkan dalam Undang 
Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengedar juga akan 
menjalankan aksinya dengan membawa narkotika dalam jumlah kecil, di 
bawah lima gram.Tujuannya sama, agar hukumannya tidak terlalu berat jika 
suatu saat perbuatannya dibongkar oleh aparat penegak hukum. 

Namun, sebaliknya, undang-undang tersebut juga justru bisa membuat 
korban penyalah guna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, 
menjadi masuk ke dalam penjara. Hal ini sangat mungkin terjadi jika jaksa 
tidak menggunakan Pasal 127 Ayat (3) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika yang berbunyi “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.”

Logikanya, sebelum mengkonsumsi narkotika, korban sebelumnya tentu 
juga menyimpan, membawa serta memiliki narkotika yang akan digunakan. 
Kondisi itu membuat korban rentan dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) dan 
(2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, 
ancaman untuk pasal tersebut cukup berat, yaitu 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).

Selain dinamisnya modus yang dilakukan, kemampuan kapital yang luar 
biasa di belakang bisnis narkotika membuat jaringan memiliki kekuasaan yang 
sangat besar. Mereka bisa melakukan kejahatannya secara leluasa dengan 
menyuap aparat. Kasus-kasus penyuapan yang dilakukan oleh gembong 
narkotika kepada aparat negara bukan lagi merupakan rahasia, bahkan 
beberapa telah terungkap ke permukaan.

Salah seorang gembong narkotika, Togiman alias Toge alias Tony terbukti 
menyuap seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi untuk 
memperlancar bisnisnya. Toge yang merupakan seorang narapidana itu 
mengendalikan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Tanjung Gusta, 
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Sumatera Utara.161

Persoalan untuk mendapatkan telepon genggam sebagai sarana 
kejahatannya bukan hal yang sulit. Di dalam penjara, Tony tidak merasakan 
penderitaan sebagaimana narapidana yang lain. Sel yang ditempati sangat 
mewah, bahkan dilengkapi dengan fasilitas karaoke. Hal itu menjadi bukti 
bagaimana kekuatan finansial gembong narkotika bisa berkuasa, setidaknya 
mengatur orang-orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Menjadi satu pertanyaan, apakah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 
yang sudah berusia hampir satu dasawarsa ini masih mampu mengakomodir 
perkembangan yang terjadi dalam bisnis narkotika. Selanjutnya, apakah 
mungkin pemerintah melakukan revisi peraturan secara berkala untuk 
mengimbangi perkembangan yang ada di dunia bisnis gelap narkotika. 
Padahal, butuh waktu bertahun-tahun bagi pemerintah untuk melakukan 
revisi terhadap undang-undang. Bisa jadi, saat revisi selesai dilakukan, 
permainan para gembong narkotika juga sudah berubah.

Bukan tidak mungkin, modus baru dalam kejahatan selalu berkembang 
mengikuti perkembangan beleid yang mengatur tentang narkotika. Sindikat 
mencari celah-celah baru yang mungkin menjadi kelemahan dari peraturan 
yang baru diberlakukan. Kejar-kejaran antara peraturan dengan kejahatan 
seakan tidak ada habisnya.

Beaya yang cukup besar yang dibutuhkan oleh penyidik dalam 
membongkar kasus kejahatan narkotika juga harus menjadi perhatian. 
Apalagi, jika kasus tersebut melibatkan sebuah jaringan antarnegara. Pada 
2016, misalnya, Badan Narkotika Nasional hanya memiliki anggaran Rp 1,41 
triliun untuk membayai keseluruhan kegiatannya. Anggaran yang tersedia 
turun sebesar Rp 170,21 miliar dibanding tahun sebelumnya.162

161 https://news.detik.com/berita/3196520/kedekatan-akp-ichwan-dan-tony-bandar-narkoba-
pemilik-ruang-karaoke-di-lapas

162 http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/15/buwas-laporkan-anggaran-bnn-turun-
dibandingkan-2015
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Sedangkan kejahatan yang mereka hadapi memiliki omzet yang puluhan 
kali lebih besar. Setiap tahun, tingkat konsumsi narkoba di Indonesia 
diperkirakan mencapai angka Rp 72 triliun. Angka yang sangat besar itu 
berasal dari perdagangan narkotika yang dikuasai oleh 72 jaringan aktif.163

Padahal, tidak semua anggaran milik Badan Narkotika itu digunakan 
untuk kegiatan penindakan dan penyidikan. Mereka harus membaginya untuk 
kegiatan lain, seperti pencegahan, rehabilitasi serta operasional pegawai. 
Dari sana terlihat bahwa anggaran yang dimiliki oleh BNN tidak sebanding 
dengan kekayaan para gembong narkotika, yang dengan kekayaan itu mereka 
bisa bergerak lebih leluasa untuk mengindar dari kejaran aparat.

Cukup bermodal US 500 dolar –setara Rp 6,5 juta-- jaringan narkotika 
sudah bisa memperalat Mary Jane untuk membawa heroin dari Malaysia 
ke Indonesia, tentunya dengan ditambah tiket penerbangan dan hotel. 
Sedangkan barang yang dibawa harganya mencapai miliaran rupiah. Para 
bandar besar juga bisa terhindar dari risiko melalui cara-cara tersebut. Satu-
satunya risiko adalah mereka akan kehilangan barang dagangan saat orang 
suruhannya tertangkap.

Kompleksnya persoalan narkotika seolah menjadi sangat sederhana 
dalam perkara yang dihadapi dua perempuan itu. Penanganan yang dilakukan 
oleh aparat, sejak dari penyidikan hingga pengadilan hanya menggunakan 
pendekatan hukum tanpa pertimbangan aspek lain, seperti sosial dan 
ekonomi.

163 http://kabar24.bisnis.com/read/20160820/16/576691/bnn-ada-72-jaringan-narkoba-di-
indonesia-dengan-omzet-minimal-rp72-t
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PERAN PENYIDIKAN

Dalam kasus Mary dan Merri, penyidikan yang tidak tuntas membuat 
peristiwa yang bisa dibuktikan di dalam persidangan menjadi kurang lengkap. 
Dalam kasus Mary, misalnya, didakwa telah menjadi seorang perantara dalam 
sindikat narkotika. Namun, hingga akhir persidangan berlangsung, pengadilan 
tiada membuktikan siapa yang berperan sebagai penjual dan siapa pula yang 
berperan sebagai pembeli.

Peran penjual maupun pembeli dalam kasus tersebut sangatlah penting 
dalam pengungkapan kasus tersebut, demi lahirnya sebuah putusan 
pengadilan yang benar-benar adil. Namun, sejak dari proses penyidikan 
dalam dua kasus tersebut, penjual maupun pembeli narkotika sama-sama 
tidak ditemukan. Hal itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap hakim 
untuk memberikan pertimbangan.

Pembelaan kedua terdakwa dalam kasus itu, Mary dan Merri memiliki 
kemiripan, sama-sama tidak tahu bahwa di dalam tasnya berisi barang-barang 
terlarang. Alasan yang sama besar kemungkinan juga dikatakan oleh kurir-
kurir narkotika yang tertangkap aparat. Pengakuan ini sudah seyogyanya 
dibuktikan dengan jelas oleh penyidik dan jaksa, apakah mereka bohong 
atau telah berkata benar.

Penyidikan menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah kasus, karena 
akan menjadi bahan utama dalam membuat dakwaan. Bagi hakim, dakwaan 

D
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merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar 
pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

P.A.F.   Lamintang,   dalam   bukunya   “Kitab   Undang-Undang   Hukum   
Acara   Pidana, Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu 
Pengetahuan Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, halaman 
414 mengatakan, “Suatu Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidak selalu 
hanya menuntut pemidanaan atau penindakan saja, akan tetapi sering juga 
menuntut pembebasan (vrijspraak) atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum bagi Terdakwa (ontslag van alle rechtvervolging)”.

Lolosnya Mary dari eksekusi mati menjadi sebuah contoh kasus yang 
sangat penting, bahwa tidak setiap pengakuan terdakwa adalah kedustaan. 
Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati 
di detik-detik terakhir. Ada satu hal yang cukup mendasar yang menjadi 
pertimbangan kejaksaan untuk memutuskan penundaan itu.

Penundaan dilakukan lantaran ada fakta baru yang ditemukan menjelang 
eksekusi mati. Fakta itu terungkap saat seorang wanita bernama Maria 
Cristina Sergio menyerahkan diri ke kepolisian Nuefa Ecija, Filipina. Dia 
merupakan penyalur Mary Jane Veloso.

Cristina menyerahkan diri hanya berselang beberapa jam sebelum 
Kejaksaan Agung Indonesia menyampaikan jadwal eksekusi yang akan dijalani 
oleh Mary Jane. Wanita yang memiliki nama lain yaitu Mary Christine Gulles 
Pasadilla ini menyerahkan diri dengan alasan takut dengan kehidupan Mary 
setelah dia menerima putusan hukuman mati.

Di dalam pemeriksaan penyidik maupun di pengadilan, nama Cristina 
itu sebenarnya telah beberapa kali disebut oleh Mary. Cristina merupakan 
tetangganya yang sekaligus menjanjikan pekerjaan kepadanya sebagai buruh 
migran di Malaysia. Cristina pula yang menyuruhnya untuk membawa tas 
dari Malaysia menuju Yogyakarta untuk diserahkan kepada Jhon.164

164 http://jateng.tribunnews.com/2015/04/29/ini-alasan-maria-kristina-menyerahkan-diri-demi-
mary-jane
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Fakta yang ditemukan di Philipina itu, meski masih harus melalui 
pembuktian di pengadilan, menunjukkan bahwa Cristina bukan hanya tokoh 
imajiner yang diciptakan oleh Mary agar lolos dari hukuman. Pengakuan 
Cristina juga menyebut bahwa Mary memang benar-benar tidak mengetahui 
isi tas yang dibawanya.

Putusan pengadilan di Philipina terhadap Chirstine bisa menjadi sebuah 
kesimpulan baru, apakah Mary memang bersalah ataukah tidak dalam kasus 
tersebut. Putusan itu juga bisa menjadi bukti baru atau novum sebagai modal 
bagi Mary untuk mengajukan peninjauan kembali, meski perempuan itu telah 
dua kali mengajukannya.

Pengadilan di Philipina membuka sebuah peluang baru untuk memberikan 
penjelasan bahwa Mary merupakan seorang korban perdagangan manusia 
dalam sebuah sindikat perdagangan narkotika internasional. Pembatalan 
eksekusi bisa diartikan bahwa Indonesia pernah terselamatkan dalam catatan 
sejarah: pernah melakukan eksekusi mati terhadap orang yang tidak bersalah.

Phillis B Gerstenfeld membagi tipe pembuktian menjadi dua jenis, 
yakni; direct evidence dan circumstantial evidence. Direct evidence sendiri 
merupakan bukti yang cenderung menunjukan keberadaan fakta tanpa 
bukti tambahan. Sedangkan circumstantial evidence adalah bukti yang 
membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas 
bukti tersebut.165

Bukti-bukti yang ditemukan dalam kasus Mary dan Merri dapat dilihat 
sebagai sebuah circumstantial evidence yang membutuhkan bukti-bukti lain 
yang saling terkait dan menguatkan. Dalam kasus Mary, misalnya, penyidik 
hanya menghadirkan bukti-bukti yang ditemukan saat penangkapan di 
bandara, termasuk hasil laboratoium tanpa mebawa bukti tambahan. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat prinsip res judicata pro 
veritate habetur dimana apa yang diputus majelis hakim haruslah dianggap 
benar. Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang memberikan vonis mati 

165  Eddy O.S., Teori Dan Hukum Pembuktian, (Jakarta:Erlangga, 2012), Hal. 52
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terhadap Mary telah diperkuat oleh peradilan di atasnya. Hakim kasasi 
juga memandang tidak ada yang salah dengan putusan yang dibuat oleh 
pengadilan di bawahnya.

Hasil penyidikan yang tidak tuntas menyebabkan pengadilan memiliki 
keterbatasan untuk mengungkap fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi. 
Pengadilan hanya bisa merangkai sebuah fakta, bahwa benar Mary telah 
membawa heroin seberat 2,611 tanpa hak. Sedangkan penyebab Mary 
membawa barang itu tidak bisa diungkap secara pasti. Meskipun, pada dasarnya 
hakim berhak melakukan penggalian agar kasus itu menjadi terang benderang.

Fakta-fakta bahwa Mary merupakan seorang perempuan buruh migran 
dengan tingkat pendidikan rendah semestinya menjadi sebuah bahan 
pertimbangan mengenai kemungkinan bahwa dia merupakan korban 
perdagangan manusia. Dalam banyak kasus, perempuan terlibat dalam bisnis 
narkotika lantaran tidak memiliki daya tawar dan dalam lingkar kekerasan.

Bisnis perdagangan narkotika dapat dikategorisasikan sebagai 
perdagangan perempuan karena beberapa hal, yaitu:166

1. Diawali dengan rekrutmen perempuan menggunakan penipuan dalam 
berbagai bentuk, terutama melalui hubungan personal seperti: pacaran, 
perkawinan, hidup bersama, dan hubungan personal lain antara 
perempuan dan pengedar atau pemilik narkotika yang sesungguhnya 
(laki-laki asing). Perempuan secara tidak langsung berhubungan dengan 
laki-laki asing melalui kekasih atau istrinya, dan didahului dengan rayuan, 
bujukan, dan janji muluk-muluk. Sementara itu, yang perlu digarisbawahi 
dalam perkara perdagangan manusia adalah dalih unsur persetujuan 
korban sehingga pelaku sebenarnya lolos dari jeratan hukum karena 
korban dianggap melakukannya secara sukarela.

2. Ada orang-orang yang mendapat keuntungan dari bisnis ini. Mereka 
adalah pelaku sesungguhnya, sedangkan perempuan hanya sekedar 

166  Sulistyowati Irianto, dkk, Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 33-34.  
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mendapat upah atau dijanjikan mendapat upah, yang tidak seberapa 
dibandingkan dengan resiko menghadapi hukuman mati.

3. Adanya unsur migrasi. Ada upaya untuk memigrasikan perempuan 
dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan melintasi batas negara. 
Semua terpidana mati kasus narkotika tertangkap di bandara dan adanya 
perempuan berkewarganegaraan asing yang tertangkap di Indonesia.

4. Adanya unsur kekerasan. Kisah hidup perempuan-perempuan dalam 
penelitian ini menunjukkan adanya ancaman penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan, kekerasan dalam rumah tangga bagi merek ayang dikawini 
oleh para pelaku. Termasuk adanya penyekapan dan pemasungan 
kebebasan yang dialami korban.

Sulistyowati Irianto dalam tulisannya juga menguak sebab-sebab 
perempuan terjebak dalam perdagangan narkotika yang menjadikannya 
sebagai kurir narkoba, diantaranya:167

1. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya (baik karena 
keinginan pribadi untuk merasa lebih mandiri maupun karena rasa 
tanggungjawab terhadap orang lain yang tergantung padanya, seperti 
anak, atau orang tua);

2. Tidak adanya kebiasaan dan keberanian pada perempuan untuk 
menuntut penjelasan dari orang lain sehingga ia dapat terjebak dalam 
kegiatan terlarang dengan risiko yang merugikan dirinya (seperti mau 
membawa tas, pakaian dalam, tanpa mengetahui secara jelas apa isinya, 
bahkan menelan kapsul berisi narkoba yang membahayakan nyawanya);

3. Adanya kebutuhan kuat pada perempuan untuk memenuhi perannya 
sebagai “nurturer” (pengasuh utama) telah mendorongnya untuk ingin 
mencari uang banyak dengan mudah;

4. Adanya kecederungan pada perempuan untuk mempercayai orang yang 
telah dikenalnya baik sebagai teman, kekasih maupun sebagai suaminya, 
sehingga permintaan untuk dapat membantu, diterimanya tanpa curiga

167  Ibid
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Dalam kasus-kasus di mana perempuan tertangkap sebagai pengedar 
narkoba, dan kini mereka sedang menantikan hukuman mati, ternyata 
ditemukan bahwa mereka sebenarnya korban dari perdagangan perempuan. 
Pelaku dari pengedar narkotika itu sebenarnya adalah suami, 'suami gelap' 
atau pacar, yang berhasil merekrut mereka dengan jebakan-jebakan asmara 
dan uang.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan 
yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh 
kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan  tersebut, perlu penguasaan 
beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang  hukum  
pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam 
menemukan kebenaran material, antara lain : logika, psikologi, kriminalistik, 
psikiatri, dan kriminologi.168

Sejak awal, penanganan terhadap perempuan yang menjadi kurir 
narkotika tidak bisa semata-mata menggunakan Undang Undang nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika. Kemungkinan terjadinya kasus perdagangan 
perempuan dalam kejahatan narkotika sangat besar. Untuk itu, penyidik harus 
memastikan apakah kurir itu termasuk jaringan mafia narkotika ataukan 
justru korban dari kejahatan perdagangan perempuan.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 telah memberikan definisi 
perdagangan perempuan dan anak sebagai segala tindakan pelaku trafiking 
yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan 
antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, 
penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, 
perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan 
verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan 
posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, 
terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan 
atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan 

168  Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. I983. Hal 34
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anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk 
phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan 
jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri 
pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta 
bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.169

Dari keputusan presiden itu jelas tertulis bahwa ekploitasi perempuan 
untuk memperoleh keuntungan dalam pengedaran obat terlarang menjadi 
salah satu bentuk perdagangan perempuan. Termasuk, eksploitasi yang 
dilakukan dengan cara tipu muslihat dan memanfaatkan posisi kerentanan.

Penelusuran mengenai kemungkinan terjadinya perdagangan perempuan 
itu sangat penting dilakukan mengingat kejahatan itu termasuk salah satu 
kejahatan kemanusiaan. Korban juga membutuhkan penanganan dan 
perhatian secara serius, termasuk adanya perlindungan dari negara.

Seperti halnya kejahatan di bidang narkotika, kejahatan di bidang 
perdagangan perempuan juga banyak melibatkan jaringan lintas negara. 
Terkadang, dua kejahatan tersebut saling terkait dan dilakukan sekaligus oleh 
jaringan yang sama. Kekuatan besar yang ada di balik kejahatan perdagangan 
manusia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuat langkah-
langkah strategis guna menekan kejahatan ini.

Pengakuan Mary dan Merri, bahwa mereka diperalat oleh seseorang atau 
sekelompok orang untuk membawa tas berisi narkotika itu menjadi pintu 
masuk bagi penyidik dalam mendalami kemungkinan terjadinya kejahatan 
perdagangan perempuan. Upaya tersebut tentunya membutuhkan energi 
yang sangat besar, termasuk beaya yang timbul kemungkinan sangat tinggi. 
Namun, Fiat Justitia Ruat Caelum. Keadilan harus ditegakkan, walau langit 
runtuh.

Berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman dalam upaya penghapusan 
perdagangan perempuan dan anak senantiasa menghadang dalam berbagai 

169  Penjelasan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
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bentuk, kuantitas, dan kualitasnya, yang sudah barang tentu harus ditemukan 
jalan keluarnya. Adapun secara umum permasalahan, tantangan, dan 
hambatan yang dihadapi itu antara lain:170

1. Permintaan pasar terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh 
karena daya beli yang meningkat, lemahnya moral, dan adanya asumsi 
bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDs. Hal ini 
membuat sebagian orang tua tergiur pada bisnis ini;

2. Meningkatnya pekerja ke luar negeri (migrant workers) merupakan 
masalah yang sangat rentan dengan trafiking;

3. Berkembangnya jaringan trafiking internasional yang makin kuat dan 
canggih;

4. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses 
di berbagai belahan dunia bagi operasionalisasi organisasi kriminal, 
khususnya trafiking perempuan dan anak;

5. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari 
satu tempat ke tempat lain, antar wilayah maupun antar negara;

6. Belum optimalnya kerjasama perjanjian bilateral dan internasional 
tentang trafiking perempuan dan anak, menyulitkan penanganan kasus-
kasus lintas batas antar negara;

7. Tuntutan internasional untuk mengatasi trafiking, penegakan Hak Asasi 
Manusia, dan kesetaraan gender;

8. Norma, nilai, dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan 
anak rentan terhadap trafiking;

9. Daya tarik turisme sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi, 
namun juga membawa dampak negatif seperti sex tourism dan narkoba;

10. Kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan patriarki;
11. Konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi namun belum 

diharmonisasikan ke dalam hukum nasional.

170  Ibid
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Pemerintah, dalam keputusan presiden itu, telah membuat sebuah 
rencana aksi nasional untuk menekan terjadinya tindak pidana perdagangan 
perempuan dan anak. Salah satu strateginya adalah menjalin aliansi strategis 
dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku 
kepentingan (stakeholders) untuk membangun komitmen bersama agar 
menjadikan rencana aksi tersebut sebagai landasan bagi pengambilan 
kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, 
kependudukan, kepariwisataan, dan sebagainya.

Lembaga hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan 
tentunya menjadi instansi yang harus memiliki komitmen untuk menjalankan 
rencana aksi yang telah disusun tersebut. Keterbatasan sumber daya yang 
dimiliki bisa diatasi dengan menjalin aliansi strategis dengan instansi lain. 
Bahkan, mereka juga memiliki kemungkinan untuk menjalin kerjasama 
dengan instansi lain di luar negeri.

Komitmen itu sangat diperlukan dengan sebuah harapan, jangan sampai 
korban perdagangan manusia justru menjadi tersangka dalam sebuah kasus. 
Seperti dalam kasus Mary dan Merri, misalnya, hal-hal yang mendasari 
mereka dalam membawa narkotika untuk masuk ke Indonesia menjadi salah 
satu hal yang penting untuk diungkap.

Pengakuan bahwa Mary dan Merri telah dikelabui sehingga bersedia 
membawa tas berisi narkotika itu seharusnya menjadi pintu masuk untuk 
mengkaji keberadaan kasus perdagangan perempuan. Anggapan bahwa 
‘setiap kurir narkotika pasti memberikan pengakuan yang sama’ merupakan 
bukti bahwa praduga tidak bersalah belum dikedepankan.

Penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kasus perdagangan 
perempuan penting untuk menentukan status kedua perempuan itu, 
sebagai pelaku kejahatan ataukah justru korban kejahatan. Jika memang 
mereka adalah pelaku kejahatan, maka sudah sewajarnya mereka dimintai 
pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika mereka merupakan korban, negara 
harus memberikan perlindungan, restitusi hingga rehabilitasi.
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Penanganan dalam kasus narkotika tidak semestinya tidak disamakan 
dengan penanganan pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja. Atas nama peraturan daerah yang mengatur tentang 
ketertiban umum, petugas gencar melakukan razia terhadap PSK di jalanan. 
Mereka yang terjaring akan dikenai sanksi tindak pidana ringan dan menjalani 
rehabilitasi sosial.

Faktanya, prostitusi tetap saja marak. PSK yang keluar dari panti sosial 
akhirnya kembali lagi menekuni aktivitasnya. Sebab, petugas tidak pernah 
mencari akar permasalahan dari maraknya aktivitas prostitusi. Di dalamnya 
juga banyak bersentuhan dengan kejahatan perdagangan manusia.

Panti rehabilitasi sosial juga belum mampu memberikan solusi yang tepat 
untuk menangani persoalan prostitusi. Para PSK kerap menerima pelatihan 
usaha, seperti menjahit dan tata boga, namun tidak mendapat penguatan 
modal untuk memulai usaha. Persoalan pemasaran juga menjadi persoalan 
yang tidak terselesaikan.

Dalam persidangan kasus Mary dan Merri, Hakim tidak menjelaskan lebih 
jauh, alasan atau pengalaman perempuan terdakwa, mengapa mereka berada 
dalam situasi tersebut dan bagaimana perempuan sampai berada dalam 
kondisi itu, untuk dapat menemukan kebenaran material dari hukum.171

Minimnya alat bukti dan saksi dalam kasus-kasus tersebut sudah 
semestinya menjadi pelajaran bagi para petugas, baik petugas Bea dan Cukai 
di bandara maupun kepolisian. Koordinasi antar-instansi menjadi hal yang 
penting untuk dilakukan demi mengungkap lebih dalam jaringan perdagangan 
narkotika di tanah air.

Perlu juga dipahami bahwa kejahatan di bidang narkotika termasuk dalam 
hukum tindak pidana khusus. Selain karena peraturan yang digunakan adalah 
peraturan khusus –di luar KUHP- penyelesaian untuk kasus-kasus narkotika 
juga harus ditangani secara khusus pula. Itu sebabnya, aturan tentang 
narkotika dikeluarkan dari KUHP yang masih bersifat umum.

171  Sulistyowati Irianto Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan 
Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 37-38.  
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Sedangkan pembuatan Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah pemberantasan 
peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. Artinya, penanganan 
terhadap para pengedar sedapat mungkin bisa membasmi mata rantai 
perdagangan gelap narkotika.

Memang, penangkapan Mary dan Merri di bandara merupakan upaya 
dari aparat negara untuk mencapai salah satu tujuan dari pembentukan 
undang-undang tersebut, yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan 
bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Padahal, sebenarnya 
aparat negara bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu pemberantasan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Seperti halnya kejahatan 
di bidang terorisme, mafia narkotika rata-rata juga menggunakan pola sel 
terputus. Penangkapan satu orang yang diduga pelaku saja tidak cukup 
untuk mengungkap jaringan di atas maupun di bawahnya. Apalagi, banyak 
pengendali jaringan yang berlokasi di luar negeri.172

 Petugas sebenarnya berpeluang untuk menangkap anggota jaringan yang 
ditugaskan untuk mengambil narkotika yang dibawa oleh kurir. Penangkapan 
yang ‘terburu-buru’ yang dilakukan di bandara membuat peluang itu menjadi 
tertutup. Penyidik hanya memperoleh sekeping sel, tanpa bisa merunut sel-
sel lain yang masih bebas berkeliaran.

Salah satu teknik yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengurai sindikat 
itu adalah penyerahan yang diawasi, atau controlled delivery. Seperti yang 
telah diterangkan di bab sebelumnya, kewenangan ini dimiliki oleh para 
penyidik berdasarkan Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika.

Teknik tersebut sebenarnya juga telah diperkenalkan oleh Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) untuk membongkar keberadaan sindikat narkotika sejak 
1988. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and 
Psychotropic Substances” tahun 1988 menyatakan bahwa:

172  https://www.jawapos.com/read/2017/07/20/145483/ini-yang-bikin-polisi-libatkan-4-negara-
ungkap-jaringan-narkoba
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“Controlled Delivery means the technique that alowing illicit or the suspect 
consignments of narcotics drugs, psychotropic substances, or substances 
substitued of them, to pass out of, through or into the territory of one or more 
countries, with the knowledge and under the supervision of their competent 
authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of 
offences established in accordance with article 3 ( production, manufactur, 
distribution, cultivation, etc of narcotics/pschotropic substances)."173

Dalam terjemahan bebasnya, Controlled Delivery merupakan sebuah teknik 
yang memungkinkan pengiriman/pembawaan narkotika yang dicurigai untuk 
melewati, masuk ke dalam satu atau lebih daerah teritorial negara lain dengan 
sepengetahuan dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang di daerah 
tersebut, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi orang/pihak yang 
terlibat dalam permufakatan untuk melakukan kegiatan produksi, manufaktur, 
distribusi, pembenihan, dan lain-lain di bidang narkotika dan psikotropika.

Melalui teknik tersebut, terbuka peluang bagi petugas Bea dan Cukai 
untuk tidak langsung melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang 
melintas dan membawa narkotika, seperti dalam kasus Mary dan Merri. 
Petugas harus segera berkoordinasi dengan kepolisian maupun Badan 
Narkotika Nasional untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Selanjutnya, penyidik melakukan pengawasan terhadap target, 
menunggu hingga terjadi serah terima barang tersebut. Penggerebekan saat 
terjadi serah terima barang akan jauh lebih efektif dalam mengurai sindikat 
tersebut lantaran bukti-bukti yang diperoleh bisa lebih lengkap.

Memang, ada banyak hambatan dan tantangan dalam melakukan teknik 
ini. Koordinasi antara petugas Bea dan Cukai dengan kepolisian ataupun 
Badan Narkotika Nasional harus berkoordinasi dalam waktu yang cepat, 
bahkan sangat cepat. Mereka juga harus mengambil keputusan untuk 
melakukan controlled delivery secara seketika.

173  United Nations Convention Againts Illicitn Traffic in Narcotics Druds and Psychotrophic substances 
tahun 1988. Article XI
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Belum lagi, kemampuan mesin X-Ray yang digunakan di bandara pada 
dasarnya juga masih memiliki keterbatasan kemampuan. Di sisi lain, sindikat 
narkotika akan selalu mempelajari perkembangan teknologi mesin X-Ray agar 
mereka bisa menembus alat keamanan tersebut.

Salah satunya dengan penggunaan alumunium foil untuk membungkus 
narkotika yang disembunyikan. Trik tersebut pernah terbukti berhasil 
mengelabui mesin X-Ray di Bandara Polonia, Medan serta Bandara Soekarno 
Hatta. Padahal, narkotika jenis heroin yang dibawa pelaku cukup banyak, 
hingga 4 kilogram.174

Ada pula trik lain yang digunakan oleh sindikat yang mengirim narkotika 
melalui jasa ekspedisi, dengan menyembunyikannya di dalam pipa besi 
dengan ketebalan 2,5 sentimeter. Narkotika tersebut tidak bisa terdeteksi 
oleh mesin X-Ray yang hanya memiliki kemampuan menembus logam 
setebal 2 sentimeter. Beruntung, petugas merasa curiga sehingga melakukan 
pemeriksaan secara manual dengan membongkar kiriman tersebut.175

Beragam trik itu membuat upaya penyelundupan narkotika melalui tas 
yang dibawa oleh Mary dan Merri terlihat konyol. Sindikat yang menyuruh 
kedua perempuan itu hanya menempatkan narkotika di dalam tempat yang 
tersembunyi dalam tas, hanya terbungkus kertas karton. Padahal mestinya 
mereka tahu betul bahwa cara itu sangat mudah untuk dideteksi melalui 
peralatan X-Ray yang ada di bandara.

Sebodoh itukah cara kerja sindikat narkotika, tentu saja tidak. Mereka 
tentunya tidak akan membiarkan begitu saja kurirnya tertangkap, dan 
narkotika senilai miliaran rupiah itu disita untuk dimusnahkan. Motif 
sebenarnya yang diinginkan oleh sindikat dalam melakukan hal-hal yang 
terlihat bodoh itu masih menjadi misteri dan menimbulkan dugaan-dugaan 
yang spekulatif.

174  http://news.liputan6.com/read/565756/berlapis-aluminium-foil-tas-berisi-narkoba-lolos-x-ray-
bandara

175 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/30/13365751/pengedar.narkoba.diduga.pelajari.
cara.kerja.mesin.x-ray.
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Salah satu kemungkinannya, sindikat itu tengah melakukan test on the 
water. Mereka tengah menguji tingkat kesigapan petugas di bandara-bandara 
yang ada di Indonesia. Serangkaian pengujian harus disimulasikan dengan 
praktik mengirim orang yang membawa narkotika melalui bandara-bandara itu.

Bandara-bandara yang akan dilalui tentulan telah diperhitungkan. 
Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya dipilih lantaran kesibukannya 
yang luar biasa, sehingga ‘diharapkan’ petugasnya lengah. Atau sebaliknya, 
mereka memilih bandara-bandara kecil, dengan harapan penjagaannya tidak 
seketat bandara besar, demikian pula peralatannya tidak seberapa canggih.

Keberhasilan petugas dalam mencegah masuknya narkotika melalui 
bandara adalah hal yang nyata. Namun hal itu bukan berarti tidak ada 
penyelundupan yang berhasil lolos. Kemungkinan lolosnya penyelundupan 
itu selalu ada meski tidak ada satu pun yang bisa menyajikan datanya. 

Nasib Mary dan Merri mungkin tidak sebaik Agus Suwardi, seorang 
pengemudi mobil pick-up yang sering mangkal di Pasar Tanah Tinggi, 
Tangerang. Dalam sebuah razia, polisi mendapati muatan ganja seberat252,5 
kilogram di mobilnya. Namun, pria itu dibebaskan oleh polisi lantaran dinilai 
tidak tahu mengenai barang yang dimuatnya itu.176

Mobil yang dikemudikan Agus terjaring saat polisi menggelar razia plat 
ganjil-genap di Jalan Gerbang Pemuda Jakarta Pusat, 25 September 2017. 
Polisi juga menghentikan sebuah mobil Xenia yang ternyata dikendarai 
komplotan bandar narkotika yang tengah mengawal mobil pick-up yang 
dikemudikan Agus.

Agus langsung ditangkap setelah polisi menemukan muatan berupa 
ganja. Sedangkan mobil Xenia di belakangnya langsung melarikan diri. Agus 
yang merupakan penyedia jasa angkutan barang itu sempat ditahan beberapa 
hari meski mengaku tidak tahu bahwa yang dimuatnya itu adalah narkotika.

176  https://metro.tempo.co/read/1021241/sopir-mobil-pikap-ganja-akhirnya-dibebaskan



222

Beruntung, salah satu penumpang mobil Xenia segera berhasil ditangkap. 
Di hadapan penyidik, dia memberi keterangan bahwa Agus hanya diberi order 
mengangkut barang tanpa mengetahui bahwa yang diangkutnya adalah ganja. 
Agus pun akhirnya dilepaskan.

Pada dasarnya, kasus yang dihadapi Agus memiliki kesamaan dengan 
Mary dan Merri. Mereka sama-sama tertangkap lantaran membawa 
narkotika golongan I. Semua juga mengaku tidak tahu perihal barang yang 
dibawa. Bedanya, polisi berhasil mengejar orang yang menyuruh Agus untuk 
membawa barang itu.

Kasus yang dialami Agus itu juga memperlihatkan sebuah modus, bahwa 
sindikat narkotika tidak akan membiarkan begitu saja barang yang dikirim 
bergerak tanpa diawasi. Sindikat akan menempatkan orang-orang untuk 
mengawasi orang yang diperalat untuk membawa barang itu. Bahkan, 
pengawasan dilakukan dalam jarak yang sangat dekat, baik disadari maupun 
tidak disadari oleh orang yang membawa.

Hal tersebut lumrah lantaran barang yang dibawa memiliki nilai yang 
sangat besar, hingga milyaran rupiah. Selain memastikan kondisi barang, 
pengawas ini akan melaporkan kejadian-kejadian yang mungkin menimpa 
pembawa barang untuk menyusun strategi lebih lanjut.

Dalam kasus yang dihadapi oleh Mary dan Merri, sangat mungkin modus 
serupa juga dilakukan, ada pengawas yang bertugas untuk memantau 
perjalanan sejak dari negara asal hingga ke Indonesia. Bahkan sangat mungkin 
pengawas itu juga berada satu pesawat dengan Mary ataupun Merri.

Dalam dua kasus tersebut, terdapat fakta bahwa baik penyuruh maupun 
calon penerima tidak bisa dihubungi lagi melalui telepon setelah dua 
perempuan itu bermasalah saat melalui gerbang pemeriksaan Bea dan Cukai. 
Padahal, logikanya, penerima barang harus siap untuk dihubungi sewaktu-
waktu apabila barang kiriman itu telah sampai. Hal itu mengindikasikan bahwa 
sindikat tersebut sudah mengetahui bahwa orang suruhannya tertangkap.
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Penelusuran terhadap para penumpang lain yang berada di satu pesawat 
dengan kurir narkotika menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Penyidik 
harus mendapatkan manifest penumpang pesawat dan melakukan pendataan 
hingga penelusuran terhadap para penumpang. Berdasarkan kemungkinan-
kemungkinan di atas, patut diduga bahwa salah satu atau beberapa 
penumpang pesawat merupakan anggota sindikat narkotika berkelas 
internasional, yang bertugas untuk mengawasi perjalanan barang tersebut.

Temuan-temuan dari beberapa lembaga dalam peristiwa Mary dan 
Merri menjadi sebuah bahan untuk perbaikan penanganan kasus-kasus 
nakotika ke depannya. Meski temuan tersebut diungkap setelah putusan 
bagi keduanya telah berkekuatan hukum tetap, namun setidaknya mampu 
memberi gambaran baru terhadap penegak hukum dalam menangani perkara 
sejenis. Bahwa persoalan narkotika sangatlah kompleks lantaran melibatkan 
sebuah jaringan.

Penyidik di kepolisian dan Badan Narkotika Nasional memiliki banyak 
kewenangan serta teknik untuk melakukan penyidikan yang mendalam 
dalam kasus narkotika. Peningkatan kemampuan sebenarnya juga sangat 
dibutuhkan terhadap petugas Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu masuk 
di simpul-simpul koneksi antarnegara.

Koordinasi antarinstansi perlu dilakukan agar penanganan terhadap para 
pembawa narkotika, baik di bandara maupun pelabuhan bisa lebih efektif. 
Dalam penanganan kasus-kasus yang serupa dengan Mary dan Merri, pertugas 
Bea dan Cukai menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Direktur Bea 
dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

Dalam hal diketemukannya penumpang yang membawa narkotika di 
bandara, terlihat tindakan-tindakan baku yang dilakukan oleh petugas Bea 
dan Cukai. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap pembawa barang 
maupun barang bawaan yang dicurigai sebagai narkotika.

Selanjutnya, mereka melakukan pendalaman dengan memeriksa barang 
yang dicurigai melalui pemeriksaan laboratorium. Jika hasilnya positif, mereka 
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akan melimpahkan temuan itu ke kepolisian. Prosedur tersebut tergambar 
dalam kasus yang dialami oleh Mary dan Merri, meski waktu dan lokasi 
kejadiannya berbeda.

Prosedur yang baku membuat penanganan terhadap kasus-kasus serupa 
juga tidak ada pengembangan. Tidak terlihat adanya temuan-temuan baru 
maupun bukti-bukti baru yang menyiratkan adanya pendalaman dalam kasus 
itu. Bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan hanyalah bukti yang ditemukan 
saat berada di bandara.

Pengembangan teknik-teknik serta prosedur baru semestinya mulai 
dilakukan oleh petugas dari Bea dan Cukai, dengan tetap berkoordinasi 
dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dalam banyak kasus, 
temuan terhadap upaya penyelundupan natkotika melalui bandara memiliki 
kuantitas yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa upaya itu pastilah 
melibatkan sebuah sindikat yang cukup besar, sehingga tidak cukup dihadapi 
oleh petugas di Bea dan Cukai.

Badan Narkotika Nasional dan kepolisian harus mulai mempertimbangkan 
untuk menempatkan personelnya di bandara, terutama bandara yang 
memiliki penerbangan internasional. Keberadaan mereka bisa disinergikan 
dengan petugas Bea dan Cukai, sehingga setiap upaya penindakan terhadap 
permbawa narkotika bisa beroientasi pada pengembangan penyidikan dan 
pengungkapan jaringan.

Sebenarnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai 
itu telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam institusinya. Mereka 
menjalankan fungsinya sebagai community protector dengan membantu 
melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelaku kejahatan 
penyelundupan, termasuk penyelundupan narkotika.

Selain menjadi mitra dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, 
instansi tersebut juga menjadi bagian dari World Custom Internasional. 
Mereka telah memiliki mekanisme kerja dan prosedur yang telah 
distandarisasi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga selalu 
ditingkatkan.
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Kisah sukses yang dilakukan oleh Bea dan Cukai bersama Badan Narkotika 
Nasional dalam melakukan controlled delivery harus bisa diulang lagi 
dalam menghadapi upaya-upaya penyelundupan serupa. Teknik itu pernah 
berhasil digunakan pada 2016 lalu oleh para petugas di Bandara Adi Sutjipto 
Yogyakarta, bandara yang sama dengan lokasi penangkapan Mary Jane.

Dalam kasus tersebut, seorang warga Afrika Selatan, Ndlovu Lorraine 
mencoba menyelundupkan shabu seberat 688,7 gram. Petugas yang 
sebenarnya mengetahui keberadaan barang terlarang itu tidak langsung 
menangkapnya, namun meloloskannya untuk kemudian dibuntuti dan 
diawasi.177

Petugas membiarkan Ndlovu melenggang ke sebuah hotel yang berada 
di kawasan Malioboro. Saat dia melakukan transaksi, barulah petugas 
menangkapnya. Ndlovu bersama temannya itu akhirnya digelandang ke 
Jakarta untuk menunjukkan anggota sindikat yang lain. Di Jakarta, petugas 
berhasil menangkap tiga orang, salah satunya berperan sebagai pengendali 
narkotika.

Meski memiliki risiko besar, kasus ini membuktikan bahwa controlled 
delivery lebih membuka peluang terbongkarnya sindikat narkotika secara 
lebih luas. Andaikata Ndlovu ditangkap saat berada di bandara, belum tentu 
dia bisa menunjukkan orang-orang yang bertugas untuk menemuinya di hotel. 
Seperti diketahui, sindikat narkotika banyak menerapkan teknik sel terputus 
sebagai langkah pengamanan diri.

Atau, semisal dia tahu, tidak ada yang menjamin bahwa dia akan 
mengaku. Negara bukan satu-satunya pihak yang bisa mengancamnya 
dengan hukuman. Sindikat narkotika juga memiliki aturan main, termasuk 
aturan hukuman kepada anggota sindikat yang membuka rahasia. Terkadang, 
hukumannya bisa jauh lebih kejam.

Seorang warga Nigeria yang mencoba menyelundupkan narkotika melalui 
Bandara Soekarno-Hatta lebih memilih mati ketimbang harus bekerja sama 

177  https://nasional.tempo.co/read/763000/gunakan-pola-baru-bnn-bekuk-penyeludup-narkotik
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dengan petugas. Pria berinisal NCC itu bersikap tidak kooperatif dan enggan 
mengeluarkan narkotika yang ditelannya dalam kapsul.

Akibatya, kapsul tersebut pecah tergerus asam lambung di dalam 
tubuhnya yang mengakibatkan NCC tewas. Dia memilih mati dengan caranya 
sendiri ketimbang mati oleh hukuman negara atau pun mati oleh hukuman 
dari sindikatnya. 

Upaya untuk memasukkan narkotika dan prekursor narkotika melalui 
bandara pada dasarnya tidak terlepas dari unsur penyelundupan. 
Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Balai Pustaka,1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, 
masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan 
penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari 
bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.178

Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 Ayat (2) 
yang berbunyi: tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang 
berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke 
luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke 
Indonesia (impor).

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian 
penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan 
merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-
diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-
barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.179

Biasanya, kegiatan itu dilakukan lantaran barang yang dimasukkan 
atau dikeluarkan merupakan barang-barang terlarang, seperti senjata api, 
narkotika dan sejenisnya. Atau, barang-barang itu sebenarnya barang legal, 

178  Laden Marpaung, 1994, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 3

179  Andi Hamzah, Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi, Jakarta, Sinar grafika, 2001, 
hal.1
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namun proses pemindahannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena 
untuk menghindari pajak, cukai atau bea masuk.

Persinggungan antara kejahatan narkotika dengan kejahatan kepabeanan 
menjadikan instansi Bea dan Cukai harus memiliki prosedur koordinasi 
horizontal dengan instansi lain, dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika 
Nasional. Jangan sampai terjadi ego sektoral yang justru menyebabkan kasus-
kasus yang serupa dengan Mary dan Merri berhenti di satu orang dan tidak 
ada pengembangan.

Temuan-temuan baru terhadap kasus-kasus serupa justru banyak 
diperoleh dari pihak lain. Salah satunya adalah beberapa temuan yang 
diungkap oleh Komisi Nasional Perempuan mengenai terpidana mati Merri 
yang dinilai sebagai korban dari sindikat narkotika. Lembar fakta tersebut 
disusun berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan tentang 
kerentanan perempuan menghadapi hukuman mati dalam kaitannya dengan 
kejahatan perdagangan orang dan narkoba.180

Lembaga negara yang bersifat independen itu menyebut bahwa Merri 
memiliki latar belakang seorang perempuan yang hidup dalam kemiskinan 
dan telah menjadi koban kekerasan dalam rumah tangga. Dia harus menjadi 
tulang punggung keluarga dan menghidupi anak serta suaminya yang suka 
miras, judi dan selingkuh.

Merri lantas memutuskan berpisah dengan suami pada usia 25 tahun 
dan melanjutkan menghidupi anaknya dengan menjadi pekerja migran. 
Rencananya, perempuan itu akan kembali ke Taiwan, di mana dia pernah 
bekerja di negara itu. Saat tengah mengurus administrasi di Jakarta, dia 
berkenalan dengan pria asal Kanada, Jerry, kemudian menjalin hubungan 
pacaran selama tiga bulan.

Selama menjalin hubungan tersebut, Jerry terlihat sangat memberikan 
perhatian kepadanya, bahkan berjanji akan segera menikahinya. Jerry 

180  Komnas Perempuan, Lembar Fakta Terpidana Mati MU (Mantan Pekerja Migran Indonesia) yang 
Dijebak Sindikat Narkoba, Siaran Pers, 27 Juli 2016
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juga mengajak Merri untuk berwisata ke Nepal. Belakangan, Jerry dan 
komplotannya menyuruh Merri untuk membawa tas dari Nepal ke Indonesia 
yang ternyata berisi heroin. Merri mendapat masalah saat tasnya diperiksa 
di Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam temuan Komnas Perempuan itu, Merri mengalami penyiksaan 
sebanyak tiga kali, saat pemeriksaan di Bandara, di perjalanan menuju 
Kepolisian. Dia juga dipaksa untuk mengakui bahwa heroin itu kepunyaannya. 
Merri juga terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa 
mengetahui isinya secara detail lantaran dalam kondisi tertekan dan panik.

Temuan itu juga menyebut bahwa selama di pengadilan tingkat pertama, 
Merri hanya didampingi oleh pengacara saat persidangan. Pengacara yang 
ditunjuk oleh kepolisian itu tidak pernah mendiskusikan mengenai kasus 
tersebut di luar pengadilan. Dengan kata lain, Merri tidak mendapatkan 
pembelaan yang maksimal dari pengacara tersebut. 

Perempuan itu mendapat vonis hukuman mati dari pengadilan tingkat 
pertama. Saat mengajukan banding, majelis hakim dari Pengadilan Tinggi 
memperkuat vonis tersebut. Dia lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke 
Mahkamah Agung, namun ditolak.

Temuan tersebut barangkali tidak akan bisa mengubah putusan 
pengadilan terhadap Merri yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, 
temuan tersebut masih bisa memberikan kemanfaatan, termasuk menjadi 
bahan pertimbangan bagi presiden dalam memberikan grasi yang diajukan 
oleh terpidana mati.

Persoalannya, seandainya kasus Mary dan Merri itu dialami orang 
seorang laku-laki, yang dikelabui untuk membawa narkotika dalam jumlah 
besar, akankah dia juga akan mendapat pembelaan yang sama dari para 
aktivis? Kasus serupa bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi masyarakat 
Indonesia yang dikenal memiliki sifat suka menolong serta ewuh pekewuh 
(sungkan). Masih banyak pula warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan 
sehingga rentan terjebak menjadi korban human trafficking.
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Trafficking dengan korban perempuan selalu menjadi isu yang lebih 
banyak dibahas. Padahal, bukan berarti laki-laki tidak bisa menjadi korban 
dalam kejahatan ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah 
tangga, dalam stigma masyarakat telah terbentuk bahwa korban dari 
kejahatan itu adalah perempuan.

Temuan dari Komnas Perempuan itu pun bukan kebenaran mutlak, 
masih perlu untuk diuji. Polisi harus menjadi garda terdepan mengingat 
perdagangan manusia merupakan ranah pidana.Mereka juga memiliki 
kerjasama dengan polisi di luar negeri dalam jaringan interpol untuk menguak 
kejahatan transnasional itu.

Namun, tidak bisa dipungkiri, pengungkapan jaringan narkotika,terlebih 
yang melibatkan pelaku di banyak negara, membutuhkan energi dan beaya 
yang amat besar. Bagi penyidik, keterbatasan beaya operasional dalam 
pengungkapan kasus-kasus serupa tentunya ada batasannya. Penyidik juga 
hanya memiliki jumlah personel terbatas di tengah pekerjaannya menangani 
beragam perkara.

Dari sisi hakim, mereka tidak memiliki fasilitas dan dana yang 
memadai untuk bisa melakukan upaya dalam rangka mendapatkan sebuah 
kebenaran materiil. Dalam hal ini, negara seharusnya bertanggung jawab, 
menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai, agar hakim bisa secara 
leluasa menjalankan tugas sebaik-baiknya demi tercapainya keadilan kepada 
semua pihak. Di smaping itu, kita melihat bahwa hakim di Indonesia sangat 
dibebani oleh perkara yang bertumpuk dan tertunda. Mereka tidak punya 
cukup waktu untuk memberi perhatian lebih kepada perkara-perkara 
tertentu, sungguhpun perkara tersebut menyangkut masalah kemanusiaan 
perempuan. Hal itu akan berarti penelantaran terhadap perkara-perkara lain 
yang tertunggak.181

181  Sulistyowati Irianto op.cit  hal 38
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MENS REA 
DALAM KASUS NARKOTIKA

Dalam putusan di kedua kasus tersebut, hakim tidak mencantumkan 
pertimbangan mengenai ada dan tidaknya mens rea atau niat jahat dari 
terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Padahal, dalam hukum pidana 
dikenal dengan doktrin Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, 
sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali 
bila dilakukan dengan niat jahat.

Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana 
yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan 
adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus 
reus);

2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (Mens-Rea).

Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat 
berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses 
persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) 
yang terdapat pada diri seorang terdakwa terkait dugaan tindak pidana yang 
didakwakan, tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa 
perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat 

E
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pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana 
yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa.

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya 
berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya 
dapat diyakini bahwa memang  pada tempatnya meminta pertanggung 
jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana 
tidak hanya berarti "rightfully sentenced” tetapi juga "rightfully accused”. 
Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada 
pada diri  pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung 
jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat 
tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan 
demikian, pengkajian dilakukan dua arah. 

Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks 
sebagai syarat-syarat factual 'conditioning facts' dari pemidanaan, karenanya 
mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggung jawaban pidana merupakan 
akibat hukum 'legal consecuences' dari keberadaan syarat-syarat factual 
tersebut. Sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "it is 
this condition between conditioning facts and conditioned legal consecuences 
whichs is pressed in the statement about responsibility”.182

Artinya, keterkaitan antara fakta dengan unsur-unsur yang terdapat 
pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa memang 
harus dikaji. Namun, sebaliknya, harus dikaji pula apakah terdakwa memang 
benar-benar orang yang tepat untuk dimintai sebuah pertanggungjawaban. 
Hal ini sangat penting agar jangan sampai pertanggungjawaban dimintakan 
kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan 
berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan 
seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

182  Chairul Huda, 2011, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada. Pertanggung 
Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan',Kencana, Jakarta, Hal 64
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1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk 
kesalahan

3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.183

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin 
yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda - 
bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Atau dengan kata lain mampu 
untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai 
dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan 
bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu 
dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak 
diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah 
lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak 
diperbolehkan.184

Sedangkan mengenai hubungan batin antara pembuat dengan 
perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul 
dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan 
dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. “Dalam hukum 
pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya 
melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara 
teknis disebut dengan kesengajaan.”185

Mengenai alasan penghapusan dan pemaaf, ada kalanya dalam keadaan 
tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya 
tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya 
tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal 
yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut 

183  Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,
184  Mahrus Ali, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 171
185  Chairul Huda, 2011, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada. Pertanggung 

Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan',Kencana, Jakarta, Hal 107
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tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan 
kesalahannya menjadi terhapus. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, untuk menentukan adanya 
kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku, 
kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan suatu perbuatan 
dapat dipertanggung jawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari 
perbuatannya melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan 
penuh kesadaran dari si pelaku.

Dalam beberapa pasal di Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 
keberadaan unsur niat menjadi suatu hal yang cukup penting. Unsur tersebut 
harus dibuktikan dalam pengadilan. Unsur-unsur tersebut sering ditulis 
sebagai:

1. Dengan sengaja
2. Mengetahui bahwa
3. Tahu tentang
4. Dengan maksud
5. niat

Artinya, pengadilan harus mampu membuktikan unsur niat jahat atau 
mens rea dalam kasus-kasus tersebut. Penuntut umum juga harus mampu 
menghadirkan bukti atau saksi yang bisa membuktikan unsur-unsur tersebut. 
Beberapa pasal yang menggunakan kata-kata tersebut diantaranya Pasal 338, 
220, 164, 362, 378, 263, 53, 340 serta 355 KUHP.

Sedangkan dalam ketentuan pidana yang ada di Undang Undang nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur yang merujuk pada adanya niat jahat 
itu memang tidak secara eksplisit disebutkan. Namun, hal ini tidak menjadi 
alasan bahwa niat jahat tidak perlu dibuktikan dalam kasus terkait narkotika. 
Sebab, Actus non facit reum, nisi mens sit rea merupakan sebuah doktrin 
umum yang berlaku umum dalam hukum pidana.

Dalam kasus Mary dan Merri, penuntut umum hanya mengemukakan 
bukti, bahwa kedua perempuan itu memang benar-benar membawa heroin 
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dari luar negeri masuk ke Indonesia. Melalui vonis maksimal berupa hukuman 
mati yang diberikan, kedua perempuan itu menjadi satu-satunya pihak yang 
dipersalahkan. Padahal, sudah menjadi sebuah pengetahuan umum, sindikat 
narkoba pasti melibatkan banyak pihak.

Hingga menjelang akhir proses pengadilan, penuntut umum juga masih 
terlihat belum sepenuhnya yakin atas peran para terdakwa. Dalam kasus Mary, 
misalnya, penuntut umum mendakwa melalui beberapa pasal alternatif. Hal 
itu menunjukkan bahwa proses penyidikan belum bisa menyimpulkan peran 
Mary, apakah dia pemilik, pengolah ataukan perantara.

Penggunaan dakwaan alternatif memang jamak dilakukan dalam proses 
pidana. Dakwaan ini Bersifat dan berbentuk alternative accusation atau 
alternative tenlastelegging. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang 
lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk 
menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

Setidaknya, ada dua tujuan dari penggunaan dakwaan alternatif ini, 
yaitu:186

1. Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas daripertanggungjawaban 
hukum pidana (crime liability)

2. Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat

Dalam putusan kasus Mary, hakim dalam pertimbangannya menyebut 
bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa dalam tas kopor 
yang dibawanya berisi heroin. Namun, terdakwa tidak bisa membuktikan 
ketidaktahuannya sehingga keterangan itu dikesampingkan.

Padahal, di sisi lain, jaksa juga tidak membuktikan bahwa Mary 
mengetahui isi dalam kopor yang dibawanya. Pertimbangan hakim membuat 
seolah-olah terdakwa memiliki beban dalam hal pembuktian. Padahal, dalam 
Pasal 66 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan: terdakwa 

186  M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Sinar Grafika, 
Jakarta.) Hal 401
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tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang , 
melainkan hal tersebut adalah kewajiban penuntut umum.

Tentu saja, hal itu terjadi lantaran minimnya alat bukti serta saksi dalam 
kasus tersebut. Padahal, kewenangan penyidik, baik dari kepolisian maupun 
Badan Narkotika Nasional sedemikian besar, seharusnya bisa mengungkap 
lebih jauh dari jaringan tersebut. Penyidik juga memiliki kewenangan bekerja 
sama dengan interpol saat berhadapan dengan jaringan tingkat internasional.

Dalam kasus lain, perempuan yang mengalami kasus serupa, Jenetri 
sedikit lebih beruntung. Dia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun 
lantaran kedapatan membawa narkotika golongan I jenis shabu seberat 946 
gram di Bandara Adi Sumarmo Solo. Selain hukuman penjara, dia juga dijatuhi 
hukuman denda hingga Rp 8 miliar.187

Nasib Jenetri sangat mirip dengan Mary dan Merri, paling tidak 
berdasarkan pengakuannya di pengadilan. Jenetri mengaku diperintahkan 
oleh pacarnya yang bernama Gee Gee untuk mengambil tiga buku tebal 
dari Kamboja menuju Solo melalui Singapura. Perempuan itu menuruti saja 
perintah pacar  yang dikenalnya melalui jejaring sosial Facebook.

Jenetri berangkat dari Indonesia menuju Kamboja dengan uang saku 
sebesar Rp 5 juta yang dikirom oleh Gee Gee. Setibanyak di Kamboja, dia 
bertemu dengan kawan Gee Gee yang bernama Hendri yang kemudian 
menyerahkan tiga buku tebal berbahasa China. Jenetri lantas membawa 
buku itu pulang ke Indonesia sesuai permintaan Gee Gee.

Namun, setibanya di Bandara Solo, barang bawaannya itu ternyata 
bermasalah. Petugas Bea dan Cukai menemukan keanehan saat memindai 
buku tersebut menggunakan X-Ray. Saat hendak diperiksa, buku itu tidak 
bisa dibuka lantaran halaman-halamannya direkatkan dengan lem.

Petugas lantas melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tiga buku 
tersebut. Ternyata bagian dalam buku itu telah dilubangi untuk menempatkan 

187  Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 234/Pid.Sus/2014/PT SMG
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narkotika di dalamnya. Melalui pengujian laboratorium, dipastikan bahwa 
narkotika itu berjenis shabu dan beratnya mencapai 946 gram. Petugas di 
bandara lantas menyerahkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Boyolali.

Meski terdapat kesamaan kasus, latar belakang antara Mary dan Merri 
dengan Jenetri memiliki perbedaan yang cukup besar. Jenetri bukanlah 
perempuan yang harus menjadi buruh migran lantaran didera kemiskinan. 
Dia merupakan mahasiswi program strata dua, berasal dari keluarga 
berpendidikan dan berkecukupan.

Kondisi ekonomi membuat Jenetri dan keluarganya mampu memberikan 
pembelaan yang layak di pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali hanya 
memberikan hukuman penjara selama 12 tahun serta hukuman denda Rp 8 
miliar yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 

Hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswi itu memang cukup berat. 
Namun, hukuman itu jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 
hukuman penjara selama 17 tahun dan denda Rp 8 miliar. Apalagi, jika 
disandingkan dengan hukuman yang harus dijalani oleh Merry dan Mary 
dalam kasus yang serupa.

Dalam kasus yang menimpa Jenetri, pengacara yang disewa berjuang 
keras untuk membuktikan bahwa kliennya merupakan korban perdagangan 
perempuan, yang mengalami tipu daya dan diperalat untuk membawa barang 
yang berisi narkotika tanpa sepengetahuannya. Beberapa bukti diajukan ke 
pengadilan untuk memperkuat pengakuan itu.

Beberapa diantaranya adalah percakapan-percakapan antara Jenetri 
dan Gee Gee yang dilakukan melalui jejaring sosial media maupun aplikasi 
perpesanan instan. Selain itu, pengacara juga menyerahkan buku rekening 
tabungan untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan 
transaksi yang mencurigakan, termasuk jual beli narkotika yang nilainya 
ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar itu.

Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Mary dan Merri juga mendapat 
pembelaan yang layak dari pengacara dalam kasus tersebut. Dari hasil 
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sebuah eksaminasi yang difasilitasi oleh beberapa lembaga, Mary Jane baru 
mendapat pendampingan dari pengacara yang ditunjuk oleh kepolisian di 
hari kedua pemeriksaan. Perempuan yang hanya bisa berbahasa tagalog itu 
juga tidak mendapat penterjemah yang layak.188

Di dalam persidangan, pengacara juga tidak mengajukan pembuktian 
dan pembelaan. Hal ini dipandang merupakan pelanggaran atas pasa 69 
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “Penasihat 
hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan 
pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam 
undang-undang ini.”

Hal serupa juga terjadi dalam kasus yang dialami oleh Merri Utami. 
Dalam temuan yang diungkap oleh Komnas Perempuan pada 27 Juli 2016, 
perempuan itu juga menjalani pemeriksaan tanpa pendampingan yang 
berkualitas dari pengacara. Dia juga harus menandatangani berita acara 
pemeriksaan dalam kondisi psikologi yang panik dan tertekan sehingga tidak 
bisa mengetahui dengan detail isi dari dokumen itu.

Saat memasuki proses persidangan, pengacara yang ditunjuk negara 
hanya melakukan pendampingan tanpa pernah mendiskusikan kasusnya 
dengan terdakwa. Tidak ada pembelaan dari pengacara, dan cenderung 
mendorong terdakwa mengakui perbuatannya dengan meminta keringanan 
hukuman kepada hakim.

Dalam kasus-kasus hukum, pendampingan hukum di peradilan tingkat 
pertama sangatlah penting. Di sanalah kesempatan untuk mengajukan 
bukti-bukti dan saksi-saksi bisa diajukan. Sedangkan pendampingan hukum 
yang dilakukan di tingkat peradilan selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh 
pengacara Mary Jane yang dikirim oleh pemerintah Philipina, tidak akan 
efektif.

188  Eksaminasi dilakukan oleh LBH Jakarta dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 
Fakultas Hukum UI (MaPPI), yang termuat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt57fe3a586dd35/simak-7-temuan-hasil-eksaminasi-putusan-mary-jane
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Peraturan mengenai narkotika memang memiliki karakteristik yang 
cukup unik, dimana dalam pasal-pasalnya hanya memuat unsur dolus tanpa 
mengenal culpa. Artinya, semua pelanggaran terhadap undang-undang 
tersebut dianggap sebagai sebuah kejahatan tanpa mengenal sebuah 
kelalaian.

Sebagai contoh, Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 
berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I 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).

Pasal tersebut mengakibatkan bagi siapapun yang tanpa hak atau 
melawan hukum kedapatan membawa narkotika golongan I bisa terkena 
sanksi hukum yang cukup berat. Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan 
lagi mengenai proses bagaimana terdakwa bisa sampai membawa narkotika 
tersebut.

Sebagai ilustrasi, Badu meminjam sebuah mobil milik sebuah perusahaan 
rental kendaraan. Dalam sebuah razia, polisi menemukan sebungkus ganja di 
bagasi mobil itu. Maka, secara fakta, Badu telah membawa dan mengangkut 
narkotika golongan I.

Pengadilan tidak perlu lagi membuktikan bahwa Badu memiliki sebuah 
niat jahat untuk membawa narkotika itu. Meskipun, kasus ini bisa jadi lebih 
sederhana lantaran penyidik bisa saja melakukan penelusuran terhadap 
pengguna mobil rental itu yang nyata-nyata memiliki barang haram itu.

Ketiadaan delik culpa dalam peraturan itu berpotensi membuat orang 
yang semestinya tidak bersalah harus bertanggung jawab atas hal-hal yang 
tidak dilakukannya. Kecuali, hakim tetap berpedoman bahwa di setiap kasus 
pidana terdapat doktrin tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga niat jahat 
menjadi salah satu hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan.
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Bahkan, untuk kejahatan yang sama besarnya, Undang-Undang mengenai 
Tindak Pidana Terorisme masih tetap mengenal unsur dolus dan culpa di 
dalamnya. Hal ini akan sangat mempermudah bagi hakim untuk menakar 
berat kesalahan sehingga bisa mempertimbangkan vonis yang akan diberikan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme misalnya, menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan 
lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun.

Dalam pasal di atas jelas diterangkan bawa aturan ini mempertimbangkan 
unsur kesengajaan di dalamnya, melalui kalimat yang tegas di awal pasal, 
Setiap orang yang dengan sengaja. Artinya, saat Badu memberikan uang 
terhadap seseorang yang ternyata pelaku tindak pidana teroris, perlu 
diungkap apakah Badu melakukan sebuah kesengajaan ataukah tidak.

Bisa jadi, Badu memberikan uang kepada temannya lantaran sama 
sekali tidak tahu menahu bahwa kawannya itu merupakan pelaku tindak 
pidana teroris. Atau sebaliknya, uang tersebut diberikan oleh Badu dengan 
maksud sebagai bantuan untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk 
membuat bom. Unsur ada atau tidak adanya mens rea harus dapat dibuktikan 
dalam sidang di pengadilan.

Sudarto melalui bukunya menulis, H.L.A Hart berpendapat bahwa pidana 
itu harus:189

189  Sudarto, Hukum Pidana 1A-1B, Semarang: Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 23
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1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak 
menyenangkan;

2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana;

3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 
hukum;

4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakn oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 

suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Baik kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa) sama-sama 
merupakan bentuk kesalahan yang harus dimintai pertanggungjawaban. 
Namun, keduanya memiliki kualitas yang berbeda, sehingga penerapan 
hukumannya pidananya juga tidak bisa disamakan. Perbedaan penerapan 
hukuman antara dolus dan culpa juga bisa dilihat dalam Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kasus penghilangan nyawa seseorang, Pasal 338 KUHP 
menyebutkan: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun.”. Hukuman akan menjadi lebih berat jika perbuatan itu direncanakan 
dulu. Pada pasal 340 menyebut bahwa pembunuhan berencana diancam 
dengan hukuman mati.

Sedangkan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tetap 
akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, ancaman hukumannya jauh 
lebih ringan dibandingkan kesengajaan (dolus). Sehingga, untuk kasus-kasus 
yang menyebabkan kematian seseorang, harus dibuktikan apakah perbuatan 
itu termasuk kesengajaan ataukah kelalaian.

Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam 
pasal 359 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”



241

Kesengajaan maupun kelalaian yang disebut dalam dua pasal di atas 
memiliki akibat yang sama, yaitu menyebabkan orang lain mati. Namun, 
terlihat jelas bahwa ancaman hukumannya sangat berlainan, antara hukuman 
penjara selama 15 tahun dengan penjara paling lama lima tahun. 

Delik dolus secara umum dibagi atas tiga jenis, yaitu:190

1. Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogemark)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet met bewustheid 

van zekerheid of noodzakelijkheid)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (Opzet met 

waarschlijkheidbewustzijn).

Pembagian itu menunjukkan tingkatan kesengajaan yang berbeda. Hal 
itu akan dibuktikan di pengadilan sehingga hakim bisa mempertimbangkan 
berat hukuman yang akan dijatuhkan, sesuai tingkat kesalahan terdakwa.

Sedangkan D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, membagi 
kelalaian atau kelalaian atau culpa yaitu:191

1. Culpa lata	yang	disadari

Merupakan kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, 
lalai, tidak acuh. Dalam kasus-kasus ini, pelaku sebenarnya sudah 
sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. 
Terkadang, sulit untuk membedakan antara culpa lata dengan Opzet met 
waarschlijkheidbewustzijn.

2. Culpa lata	yang	tidak	disadari

Beberapa ahli menyebutnya sebagai culpa levis. Culpa ini merupakan 
kelalaian yang tidak disadari oleh pelakunya, disebabkan oleh kurang 
berpikir, lengah, dimana seseorang seharusnya sadar dengan risiko, 
tetapi tidak demikian

190  Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, cet. VII, hal. 174-175
191  D.Schaffmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius,2007,Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal.102
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Baik dolus maupun culpa, semua harus bisa dibuktikan di pengadilan, 
termasuk tingkatannya. Dalam kasus-kasus yang terjadi di dunia kesehatan, 
dimana ada pasien yang meninggal di meja operasi –dan keluarganya tidak 
terima—pembuktian ini menjadi amat penting bagi hakim untuk menentukan 
bersalah asatu tidaknya dokter yang melakukan operasi.

Salah satunya, dalam persidangan harus dibuktikan mengenai kebenaran 
diagnosis yang dibuat oleh dokter. Selain itu, masalah prosedur juga harus 
dirunut kembali, apakah ada kesalahan ataukah tidak. Biasanya, peran saksi 
ahli sangat penting dalam penanganan kasus-kasus di bidang kedokteran.

Pada umumnya, culpa dianggap sebagai kesalahan yang lebih ringan 
dibandingkan dengan dolus. Namun, akibat dari sebuah kelalaian juga 
menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakin dalam menjatuhkan hukuman. 
Misalnya, kelalaian seorang nahkoda yang membuat kapalnya tenggelam 
hingga puluhan penumpangnya tewas.

Masyarakat hanya bisa menduga-duga maksud dari pembuat Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meniadakan delik 
culpa di dalamnya. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa akibat dari 
kejahatan itu sudah bisa dipastikan, yaitu rusaknya sebuah generasi dalam 
suatu negara.

Peraturan ini tidak memberikan toleransi, termatuk atas sebuah 
kesemberonoan, kurang berpikir serta kelengahan. Setiap orang dituntut 
untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu maupun membawa 
sesuatu. Namun, dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim tidak hanya 
berpegangan kepada peraturan perundangundangan semata. Hakim banyak 
memiliki keleluasaan sehingga putusannya bisa mencerminkan sebuah keadilan 
yang dirasakan oleh masyarakat luas. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
menyebut Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk dapat mencapainya, hakim dapat melihat kesalahan terdakwa 
sesuai dengan tingkatannya. Jika memang ada unusr kesengajaan, perlu 
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dilihat tingkatannya. Jika ternyata kesalahan itu merupakan bentuk sebuah 
kelalaian, perlu dibuktikan juga apakah kelalaian itu termasuk culpa lata 
ataukan culpa levis. Tentunya, akibat dari kejahatan itu juga harus menjadi 
pertimbangan bagi hakim.

Untuk mempermudah terwujudnya keadilan, perlu juga dipertimbangkan 
untuk melakukan revisi atas peraturan tersebut. Tujuannya, agar dalam 
mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, hakim dapat menemukannya 
secara langsung dari hukum yang mengaturnya. 
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MAFIA NARKOBA 
SEBAGAI KELOMPOK

Telah diketahui umum, kejahatan di bidang narkotika acapkali dilakukan 
secara berkelompok. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, seperti 
produsen, bandar hingga kurir. Ada pula orang-orang yang berperan menjadi 
penyedia sarana untuk membantu perbuatan pidana itu. Bahkan, karena 
perdagangan narkotika merupakan sebuah bisnis, kemungkinan adanya 
investor di dalam mafia peredaran narkoba sangatlah besar.

Adanya sistem pembagian tugas dalam bisnis hitam ini menunjukkan 
bahwa kejahatan itu dilakukan secara terorganisir. Tugas aparat penegak 
hukum tidak sekadar menyeret pelaku yang tertangkap ke meja hijau, tapi 
juga mengungkap pelaku lain yang ikut terlibat dalam jaringannya. Kejahatan 
di bidang narkotika berbeda jauh dengan kriminalitas pada umumnya seperti 
pencurian, pembunuhan serta perkosaan dimana pelaku bisa melakukannya 
seorang diri. 

Di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat konsepsi 
ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 dan 56  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Konsepsi itu sudah memadai dalam 
pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika dengan peran 
dan struktur pelaku yang kompleks.

F
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Pengungkapan dan penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku 
kejahatan di bidang narkotika secara terbagi habis sangat penting guna 
menghadirkan persamaan di depan hukum (equality before the law). Sebab, 
pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pada Pasal 55 KUHP disebutkan bahwa

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 

kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau 
dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja 
membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan,  beserta akibat-akibatnya

Sedangkan pada pasal 56 KUHP disebutkan:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, 

atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat peran-peran yang berbeda dalam 
sebuah kejahatan, terutama yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua 
orang atau lebih. Dalam hal ini, peran tersebut terbagi atas:192

1. Orang yang melakukan (pleger)
 Orang di sini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan 

segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

192  R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. Hal 72-73
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2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
 Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) 

dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan 
peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

3. Orang yang turun melakukan (medepleger)
 Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-

dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan 
orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

4. Orang yang dengan Pemberian, Salah Memakai Kekuasaan, Memakai 
Kekerasan dan Sebagainya, dengan Sengaja Membujuk Melakukan 
Perbuatan Pidana.

 Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya 
harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, 
penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain 
selain dari yang disebutkan di atas.

Penerapan unsur permufakatan jahat, dengan konsepsi penyertaan 
(deelmening) di dalamnya juga sudah menjadi bagian dari Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti disebutkan sebelumnya, 
sangat jarang terjadi sebuah kejahatan di bidang narkotika hanya dilakukan 
oleh satu orang saja.

Pembagian peran-peran dalam kejahatan narkotika termaktub dalam 
pasal 111-126 serta pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat peran-peran yang berbeda, 
seperti menanam, memproduksi, mengimpor, menjual, menjadi perantara, 
membawa hingga membeli narkotika.

Hukuman yang diancamkan juga berbeda-beda tergantung peran pelaku, 
termasuk tentu saja juga tergantung jenis narkotikanya, baik golongan I, 
golongan II maupun golongan III. Hal itu menunjukkan bahwa peran-peran 
tersebut memiliki kadar atau tingkat kejahatan yang berbeda, sehingga 
ancaman hukumannya juga berbeda.
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Undang-undang itu juga mengancam pihak-pihak yang sebenarnya tidak 
terlibat langsung dengan kejahatan narkotika. Termasuk, pihak-pihak yang 
mengelola harta atau aset yang berasal dari kejahatan narkotika. Masalah 
tersebut termuat dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, yang berbunyi:

Setiap orang yang:

a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, 
menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, 
menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, 
harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun 
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak 
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) 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);

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, 
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam 
bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/
atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 137 huruf (a) menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh pelaku kejahatan narkotika terhadap harta, benda serta aset yang 
didapatkannya dari tindak pidana narkotika. Sebaliknya, pada Pasal 137 huruf 
(b) menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain --yang tidak terkait 
dengan kejahatan narkotika—dalam mengelola harta, benda dan aset yang 
diketahui berasal dari kejahatan narkotika.
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Pada pasal di atas, terutama pada huruf (b) memiliki keunikan dibanding 
pasal-pasal yang lain dalam undang-undang tersebut. Pada pasal itu memuat 
ancaman hanya diberikan kepada pengelola harta, yang mengetahui bahwa 
harta tersebut berasal dari kejahatan narkotika. Sedangkan pengelola aset 
yang tidak tahu bahwa harta itu berasal dari kejahatan narkotika tidak terkena 
ancaman hukuman.

Tentunya, batasan ini memang sengaja diberikan lantaran orang yang 
dimaksud dalam pasal tersebut tidak terlibat langsung dengan kejahatan 
narkotika. Dengan kata lain, mens rea atau niat jahat perlu dibuktikan dalam 
kejahatan ini, berbeda dengan pasal-pasal lainnya yang tidak mensyaratkan 
adanya niat jahat.

Bukan hanya penyertaan, percobaan serta permufakatan jahat juga 
mendapat ancaman yang berat dalam kejahatan narkotika. Ancaman ini 
menunjukkan bahwa negara menganggap dampak dari kejahatan ini memang 
sangat serius. Undang Undang tentang Narkotika memberikan ancaman 
untuk percobaan dan permufakatan jahat dengan hukuman yang sama sesuai 
kejahatan pokoknya.

Dalam peraturan pidana umum, dalam hal ini yang diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan serta permufakatan 
jahat memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan ketimbang kejahatan 
pokoknya. Sifat Undang-Undang tentang Narkotika sebagai Lex specialis 
membuatnya menyimpang dari ketentian yang berlaku secara umum dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pasal 132 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan 
bahwa:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana 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, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan 
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pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana 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, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana 
penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku 
bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal tersebut juga memuat ketentuan bahwa kejahatan narkotika 
yang dilakukan secara terorganisir akan dikenai pidana penjara dan denda 
maksimumnya ditambah sepertiga. Pembuat undang-undang tentunya 
telah memahami sepenuhnya bahwa kejahatan ini memang pada umumnya 
dilakukan secara berkelompok dengan peran yang berbeda satu sama lain. 
Ruh dari pasal tersebut salah satunya juga berupa penekanan kepada aparat 
hukum untuk melakukan pengungkapan organisasi perdagangan narkotika, 
sehingga peran masing masing organ bisa terungkap. Pengungkapan itu juga 
sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (equality 
before the law.
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BAB V

PERAN MEDIA SOSIAL
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Mary dan Merri
DUKA JERAT NARKOBA

Sufmi Dasco Ahmad
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Mary dan Merri mungkin tidak saling mengenal. Mereka lahir di tempat 
yang berjauhan dan negara yang berbeda. Namun, selain memiliki nama 
yang hampir sama, perjalanan hidupnya juga memiliki banyak kemiripan. 
Salah satunya, mereka pernah sama-sama selamat dari eksekusi mati di 
detik-detik terakhir.

Semula, tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua bakal 
lolos dalam eksekusi yang digelar di 2016. Pemerintah bersikeras untuk 
menjalankan putusan pengadilan dengan memasukkan daftar namanya 
di deretan para terpidana yang akan berhadapan dengan regu tembak. 
Gelombang protes, baik yang bernada kritik hingga permohonan seakan 
tak digubris. Kedua perempuan itu bahkan telah menjalani karantina dan 
disiapkan untuk bertemu ajal.

Namun mereka ternyata belum ditakdirkan mati, setidaknya hingga 2016 
itu. Menjelang pelaksanaan eksekusi mati, petugas memisahkan mereka 
dengan terpidana mati lainnya yang hidupnya berakhir dengan peluru yang 
bersarang di tubuh. Kejaksaan Agung sebagai pelaksana eksekusi berubah 
pikiran di saat-saat kritis.

Ada berbagai alasan yang simpang siur yang melandasi pemikiran 
pemerintah untuk menunda eksekusi tersebut. Tidak ada surat resmi 
yang memberikan penjelasan secara pasti. Meskipun, terdapat beberapa 
pernyataan dari pejabat yang mengatakan bahwa Mary masih harus 
menjalani proses peradilan di negara asalnya, Philipina. Sedangkan untuk 
Merri hingga kini belum ada pernyataan yang memberikan penjelasan.

Tidak dapat dipungkiri, arus penolakan terhadap pelaksanaan hukuman 
mati menguat baik dari dalam maupun luar negeri. Aksi dukungan moral 
untuk Mary dan Merri dari berbagai elemen masyarakat terus bergelombang. 
Beberapa lembaga terus mendesak kepada presiden untuk memberi 
pengampunan terhadap dua perempuan itu.

Penggalangan dukungan dilakukan melalui banyak hal, baik melalui aksi 
solidaritas di jalanan hingga di dunia maya. Komnas Perempuan, misalnya, 
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ikut mempopulerkan penggunaan hashtag atau tagar #grasi4MU di sosial 
media. Para aktivis peduli hak asasi manusia juga menggelar aksi solidaritas 
di berbagai kota, Seperti Jakarta, Semarang dan Solo.

Pembuatan tagar untuk mengakumulasi dukungan terhadap Mary 
Jane duga menggema di dunia maya menjelang eksekusi. Bahkan, tagar # 
SaveMaryJaneVeloso sempat menjadi trending topic di Twitter. Dalam sehari, 
terdapat 54 ribu kicauan yang menggunakan tanda pagar itu. Tanda pagar 
itu digunakan oleh pengguna Twitter baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri.193

(sumber: twitter)

Para aktivis juga menggalang penandatanganan petisi secara online 
untuk penyelamatan para terpidana dari eksekusi mati. Tentu saja, sebagian 
besar petisi itu ditujukan kepada Presiden sebagai satu-satunya pemilik 
kewenangan di negeri ini untuk memberikan grasi bagi para terpidana mati.

193  https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150428200528-185-49854/jelang-eksekusi-mati-
nama-mary-jane-menggema-di-twitter/
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Tidak ada satu pun yang berani memastikan bahwa penggalangan 
solidaritas itu menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk menunda 
eksekusi mati terhadap Mary dan Merri. Namun, dalam banyak peristiwa, 
suara masyarakat melalui sosial media diduga kuat menjadi satu bagian 
pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Masyarakat tentunya masih ingat mengenai perseteruan antara Polri 
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan frasa Cicak 
vs Buaya. Perseteruan ini terjadi pertama kali sekitar 2009, dimana isu beredar 
adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, 
Komjen Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana dari nasabah 
Bank Century, Boedi Sampoerna.

Perseteruan memuncak saat polisi menahan dua Wakil Ketua KPK; Bibit 
Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Langkah polisi mendapat 
reaksi keras dari masyarakat maupun aktivis terhadap penangkapan pucuk 
pimpinan lembaga anti rasuah itu. Kecaman yang terakumulasi di sosial 
media, saat itu kebanyakan menggunakan Facebook, memantik gelombang 
protes melalui aksi jalanan.

Gelombang protes itu direspon oleh presiden pada saat itu, Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk mendamaikan dua lembaga penegak hukum 
tersebut. Dia meminta agar polisi tidak melanjutkan proses hukum tersebut. 
Dia juga meminta agar masing-masing lembaga melakukan koreksi internal 
di lembaganya masing-masing.

Perseteruan Cicak vs Buaya masih terus berlanjut, hingga di era 
pemerintahan Presiden Joko Widodo. KPK menetapkan petinggi Polri, 
Budi Gunawan sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi yang disusul 
dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dituduh 
telah merekayasa keterangan palsu dalam sebuah perkara gugatan pilkada. 
Lagi-lagi, sosial media menjadi pelantang bagi masyarakat yang melancarkan 
protes. Beberapa jam kemudian, presiden turun tangan menyelesaikan 
persoalan itu.
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Dukungan dari para netizen juga pernah mengalir kepada Prita 
Mulyanasari, perempuan yang harus berhadapan dengan hukum gara-gara 
mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit. Dalam perkara itu, Hakim 
Pengadilan Tinggi Banten sebelumnya mewajibkan Prita membayar uang 
denda sebesar Rp 204 juta kepada RS Omni Internasional.

Masyarakat pun menumpahkan rasa marahnya, terhadap putusan 
pengadilan yang dianggap tidak adil, melalui sosial media.  Prita menjadi 
sebuah simbol seorang konsumen yang dikriminialisasi lantaran menuntut 
layanan yang menjadi haknya. Melalui aktivitas itu, masyarakat bahkan 
menggalang donasi bagi Prita untuk membayar denda itu, yang dikenal 
dengan sebutan koin untuk Prita. Pada akhirnya, Prita dibebaskan dari 
tuduhan itu melalui sebuah Peninjauan Kembali (PK).

Kehadiran sosial media memang membawa sebuah perubahan 
yang cukup radikal dalam kehidupan masyarakat. Pada masa lalu, upaya 
pembentukan opini jamak dilakukan melalui tulisan di media massa maupun 
aksi demonstrasi di jalanan. Kini, hal itu bisa dilakukan dari depan komputer, 
bahkan sembari tiduran sembari menggenggam telepon pintar. 

Jika keduanya digabungkan, ajakan demonstrasi yang disebar melalui 
sosial media, bisa menghasilkan sebuah multiple impact. Tidak dapat 
dipungkiri, aksi massa yang terjadi di Jakarta pada 21 Februari 2016, atau 
yang dikenal sebagai aksi 212, merupakan salah satu bukti betapa powerfull-
nya penggunaan sosial media dalam pembentukan opini serta propaganda 
untuk menggalang sebuah dukungan.

Presiden Joko Widodo pula mengakui bahwa dia terus memantau 
dinamika yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya melalui sosial media. 
Kemajuan teknologi itu menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan 
masyarakat. Bukan hanya yang menjadi trending topic, bahkan permintaan 
seorang murid yang membutuhkan peralatan sekolah, dan diunggah di sosial 
media, juga direspon melalui pengiriman bantuan.194

194  http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/12/ooaeur383-jokowi-sebut-
manfaatkan-media-sosial-untuk-amati-masyarakat
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Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah menggunakan 
berbagai cara untuk memantau serta menampung aspirasi masyarakat, 
termasuk melalui sosial media. Media ini juga digunakan untuk mengetahui 
isu-isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Kehadiran sosial media 
menjebol sekat-sekat tebal yang sebelumnya menjadi pembatas komunikasi 
antara pemimpin dengan rakyatnya.

Pernyataan dari Presiden juga mengisyaratkan bahwa suara-suara yang 
berkembang di sosial media menjadi bahan pertimbangan dalam membuat 
perencanaan kebijakan. Produk teknologi informasi itu mampu merekam dan 
mengumpulkan suara masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh penguasa 
untuk melihat isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Media sosial (social networking) adalah sebuah media berbasis internet 
dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 
menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. 
Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah 
kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi 
dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 
user-generated content”.

Sosial media telah menjelma menjadi suatu wadah untuk berkumpul 
secara bebas, bebas yang dimaksud adalah bebas dalam aspirasi atau 
hal lain yang masih bertanggung jawab, media sosial juga bisa diartikan 
sebagai sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi dan berbagi.195

Secara bentuk dan fungsi, social media terbagi menjadi menjadi enam 
jenis, yaitu collaborative projects, blogs and microblogs, content communities, 
social networking sites, virtual game words, dan virtual social worlds. Keenam 
jenis sosial media tersebut dibedakan dari tingkat eksposur masing-masing 
Dari enam jenis itu, social networking sites merupakan bentuk yang dianggap 
paling dinamis dan memiliki pengguna paling banyak.

195 Andreas Kaplan & Michael Haelein. 2010. Users of the World, Unite! The Challenges and 
Opportunities of Social Media. Paris, Business Horizon, hal. 59-60
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Kehadiran sosial media merupakan sebuah perubahan bentuk komunikasi. 
Media pada dasarnya adalah segala sesuatu yang merupakan saluran dengan 
seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa atau kesadarannya. Dengan kata 
lain, media adalah untuk mewujudkan gagasan manusia. Belasan tahun lalu, 
masyarakat hanya mengenal media dalam tiga bentuk, yaitu:196

1. Media yang menyalurkan ucapan (the spoken words), termasuk juga yang 
berbentuk bunyi. Media yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain 
adalah telepon dan radio

2. Media yang menyalurkan tulisan (the printed writing) dan hanya 
ditangkap oleh mata, disebut juga the visual media (media pandang). 
Media yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah surat kabar, 
majalah dan buku.

3. Media yang menyalurkan gambar hidup dan dapat ditangkap oleh mata 
dan telinga sekaligus, disebut the audio visual media (media dengar 
pandang). Media yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah 
film, video, dan televisi

Di Indonesia, ketiga bentuk media itu menjadi andalan bagi masyarakat 
dalam memperoleh informasi. Namun, mulai era 2000-an, perannya mulai 
tergeser oleh kehadiran teknologi internet yang kian berkembang. Bahkan, 
lambat laun sebutan media konvensional mulai tersemat. Artinya, media 
internet, termasuk sosial media yang ada di dalamnya, menjadi sebuah hal 
yang dianggap baru dan modern.

Ketiga bentuk media konvensional itu pada akhirnya mau tidak mau 
harus melakukan transformasi bentuk dengan ikut menggunakan teknologi 
internet. Media radio, misalnya, saat ini sudah mulai beralih menggunakan 
teknologi streaming agar bisa didengarkan oleh masyarakat dunia. Bukan saja 
lebih hemat, penggunaan teknologi streaming juga memperluas jangkauan 
siaran, hingga ke seluruh dunia, tanpa perlu mendirikan antena.

196  Anwar Arifin, 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka, hal 93
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Dunia media cetak juga terus tergerus dengan hadirnya teknologi 
internet, disamping harga kertas dan beaya cetak yang terus melambung.
Kondisi itu membuat media cetak beralih ke media online agar tidak 
ditinggalkan pembacanya, termasuk pembuatan koran secara paperless. Di 
Indonesia, media Republika, Detik dan Tempo menjadi salah satu pelopor 
media berita yang memanfaatkan teknologi internet.

Televisi pun harus melakukan hal yang sama. Mereka juga mengembangkan 
teknologi internet untuk siarannya. Meski masih ada yang mempertahankan 
bentuk konvensionalnya, banyak pula yang pada akhirnya membagi rekaman 
siarannya di situs berbagi video, seperti Youtube agar bisa ditonton oleh 
banyak orang. 

Selanjutnya, sosial media hadir untuk melengkapi hal-hal yang tidak 
dimiliki oleh ketiga media sebelumnya. Salah satunya adalah media sosial 
beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai 
sarana sosial di dunia virtual. Adapun karakter media sosial diantaranya 
yaitu:197

1. Jaringan (Network) Antarpengguna
2. Informasi (information)
3. Interaksi (interactivity)
4. Konten oleh Pengguna (User Generated Content)
5. Penyebaran (share/sharing)

Jaringan antarpengguna ini menjadi satu kelebihan utama dari sosial 
media. Para penggunanya membangun sebuah struktur sosial yang terbentuk 
di dalam jaringan atau internet. Mereka pada akhirnya membentuk komunitas 
atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak, akan memunculkan nilai-
nilai yang ada di masyarakat sebagaimana ciri masyarakat dalam teori-teori 
sosial.

197  Andreas Kaplan & Michael Haenlein, 2010.Op.cit, hal.60
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Sedangkan informasi merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada 
pengguna sosial media lain. Pesan ini disampaikan melalui status-status yang 
dibuat. Facebook, misalnya, memancing pengguna untuk berbagi informasi 
dengan menanyakan ‘apa yang anda pikirkan?’ dalam kolom status.

Di dalam penggunaannya, para pengguna merepresentatifkan 
indentitasnya melalui sebuah akun yang rata-rata memuat informasi pribadi di 
dunia nyata. mereka saling berbagi informasi, gagasan, ide serta pengetahuan 
kepada pengguna lain. Terkadang, informasi dari akun milik orang-orang yang 
memang dikenal di dunia nyata lebih dianggap valid. Namun, tidak jarang 
dijumpai akun-akun anonim, atau sebagian menyebutnya sebagai Pseudonym 
(samaran), yang banyak memberikan informasi menarik dan relatif ekslusif.

Sedangkan interaksi menjadi bagian yang sangat penting dalam 
penggunaan sosial media. Hal ini sangat jauh berbeda dengan media 
konvensional, dimana komunikasi hanya berlangsung satu arah. Setiap 
informasi yang dibagikan oleh satu pengguna bisa menjadi tema menarik 
untuk didiskusikan. Terkadang, interaksi di sosial media bisa menjadi sangat 
riuh, seperti layaknya diskusi di coffe shop atau cafe.

Semua pengguna di sosial media memiliki keleluasaan penuh untuk 
membangun kontennya sendiri. Mereka saling berbagi konten berupa 
informasi berupa tulisan, suara,  gambar, video hingga grafis. Terkadang, 
informasi itu menjadi meluas melalui fasilitas berbagi yang tersedia di sosial 
media, atau yang biasa disebut viral.

Belakangan, terdapat kecenderungan dari pengguna sosial media, bahwa 
mereka ingin menunjukkan diri sebagai pemberi informasi yang paling cepat. 
Atau sebaliknya, mereka ingin dilihat sebagai sosok yang up to date, memiliki 
jaringan informasi yang lebih cepat dibanding orang lain.

Untuk menunjukkan hal itu, terkadang etika menjadi dikesampingkan. 
Salah satu contohnya, untuk membuktikan kebenaran informasi sebuah 
kejadian kecelakaan yang diketahuinya, pengguna media sosial menampilkan 
foto-foto korban secara vulgar. Mereka tidak sadar jika foto-foto itu bisa 
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menyebar, termasuk kepada keluarga korban sehingga merasa hancur 
perasaannya.

Dorongan untuk menunjukkan diri sebagai orang yang memiliki informasi 
paling cepat juga sering membuat masalah akurasi menjadi dikesampingkan. 
Mereka dengan mudah membagi informasi-informasi yang diperoleh tanpa 
menguji kebenarannya. Hal itu yang membuat berita palsu atau hoax banyak 
bertebaran di dunia maya.

Karakter-karakter yang ada dalam sosial media masih sangat mungkin 
untuk bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Sebab, para 
pendiri sosial media juga masih terus bersaing untuk meraih hati pengguna, 
hingga terus melakukan riset dan pengembangan. Bagaimanapun, terdapat 
industri yang sangat besar dibalik perkembangan sosial media di dunia.

Salah satu perkembangan, misalnya, adalah penggunakan hashtag 
atau tanda pagar alias tagar (#) untuk status di sosial media. Penggunaan 
tagar berfungsi untuk mengumpulkan pendapat atau status yang memiliki 
perhatian pada persoalan yang sama, yang bertebaran di jagat maya. Di 
Twitter, fasilitas ini sangat efektif untuk membawa topik-topik tertentu 
memperoleh predikat paling banyak dibicarakan, atau yang dikenal sebagai 
trending topic.

Melalui media sosial proses komunikasi akan lebih sederhana. Seseorang 
dapat langsung mengirimkan pemikiran dan pendapat apa saja ke media 
sosial tanpa melalui proses penseleksian terlebih dahulu. Dalam media sosial 
Twitter misalkan, seseorang hanyak dengan menulis 140 karakter secara  
langsung dapat terpajang di timeline pengikutnya.
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A

KEKUATAN SOSIAL MEDIA

Perkembangan dunia teknologi informasi membuat sosial media saat ini 
menjadi sebuah kekuatan yang mampu mengubah perilaku manusia. Dulu, 
seseorang harus mengirimkan sebuah tulisan di surat kabar agar gagasannya 
bisa menyebar dan diharapkan mendapat dukungan luas dari masyarakat 
atau mampu mempengaruhi opini masyarakat. Pemuatan gagasan itu melalui 
seleksi yang cukup ketat sehingga penulis harus memperkuat argumennya 
melalui literatur yang kuat.

Cara lain, seseorang atau sekelompok orang harus melakukan aksi 
demostrasi di jalanan agar pendapatnya bisa diketahui orang lain. Seringkali 
demonstran harus mencuri perhatian dengan melakukan mogok makan, 
blokir jalan hingga bakar ban. Selain mencari perhatian kepada masyarakat 
yang melintas, mereka juga berupaya mencuri perhatian media massa agar 
meliput aksinya, sehingga pendapatnya semakin menggema.

Kini, semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, asal memiliki 
perangkat gadget dan koneksi internet. Masyarakat bisa bertukar gagasan, 
pengetahuan atau berita atas peristiwa yang ada di sekitarnya, atau bahkan 
sekadar lelucon, dan saling melempar tanggapan.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan teknologi internet di 
era informasi ini sesungguhnya memiliki kaitan secara langsung dengan 
peningkatan tahap literasi komputer, literasi informasi, dan juga tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Semua faktor tersebut satu sama lainnya saling 
melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, minat membaca masyarakat 
juga semakin lebih tinggi sehingga memerlukan berbagai sumber yang mudah 
dan cepat diakses.



263

Kemajuan sosial media di Indonesia telah sedemikian rupa digunakan 
oleh warga untuk melakukan pemberdayaan sipil guna menghadapi kekuatan 
politik yang hegemonik. Sosial media merupakan media yang tidak bisa 
dikendalikan oleh negara, tidak seperti media cetak dan elektronik yang 
pada masa lalu biasa digunakan oleh penguasa untuk melakukan pencitraan 
dan propaganda.

Bahkan, saat ini propaganda pemerintah justru sangat masif dilakukan 
melalui media sosial. Hampir semua instansi pemerintahan, baik sipil hingga 
militer, memiliki akun-akun di sosial media yang dikelola oleh admin yang 
cukup aktif. Artinya, kemajuan teknologi ini juga digunakan oleh penguasa 
untuk mempengaruhi masyarakatnya.

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat melalui sosial media juga 
sangat bergantung dengan pemerintahnya. Di Indonesia, misalnya, kebebasan 
berpendapat masih dihargai, meski terkadang alat negara terkesan sangat 
keras dalam menerapkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE) sehingga pendapat di media sosial berujung pada masalah pidana.

Sosial media juga memiliki keunggulan atas kecepatan informasi, bahkan 
melebihi media massa mainstream. Dalam peristiwa bom Thamrin, Jakarta, 
2016 lalu, informasi mengenai kejadian itu sudah langsung tersebar di dunia 
maya, beberapa detik setelah bom meledak. Pengguna sosial media yang 
berada di sekitar lokasi langsung berbagi informasi, disertai gambar dan 
video, yang menyebar di dunia maya dalam waktu singkat.

Keunggulan sosial media yang lainnya adalah kemampuannya dalam 
membangun kesadaran bersama dalam masalah-masalah tertentu. 
Kesadaran bersama ini tidak harus berasal dari gagasan tokoh-tokoh besar, 
namun justru terkadang muncul dari gagasan, informasi serta kejadian yang 
dialami oleh masyarakat kelas bawah. Kasus Prita menjadi salah satu contoh 
yang terjadi di Indonesia.

Sedangkan di luar negeri, kasus yang mungkin tidak akan terlupakan 
adalah kisah bakar dirinya seorang pedagang di Tunisia yang memprotes 
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tidakan kesewenang-wenangan polisi. Kejadian itu menyebar cepat di sosial 
media seperti Facebook dan Youtube yang membawa masyarakat melakukan 
demonstrasi. Dalam waktu singkat, gerakan itu mampu membuat rezim 
pemerintahan Ben Ali terguling.

Gerakan masyarakat tidak berhenti hingga di sana. Gerakan itu memicu 
gerakan yang sama di beberapa negara lain, termasuk Mesir. Terpengaruh 
gerakan di Tunisia, ditambah insiden penganiayaan yang dilakukan oleh polisi 
dan terekam video dan menyebar di sosial media, massa bergerak untuk 
menumbangkan rezim Husni Mubarrok. Revolusi sosial itu terus bergerak 
hingga ke selanjutnya menjalar ke Lybia, Yaman, Bahrain dan Syiria dan 
dikenal sebagai Arab Spring.

Pada masa lalu, perlu waktu hingga bertahun-tahun untuk membangun 
sebuah kesadaran bersama, terutama yang melibatkan massa di suatu negara. 
Para aktivis harus membangun jaringan dari bawah, bahkan bawah tanah 
sekalipun untuk menghindari upaya represif dari pemerintah. Tentunya, 
selain butuh waktu, membangkitkan sebuah gerakan melalui dunia offline 
memerlukan beaya yang cukup tinggi.

Sedangkan melalui sosial media, semuanya aktivitas bisa dilakukan secara 
murah, bahkan bisa gratis, melalui fasilitas hotspot yang tersedia di berbagai 
tempat. Sederhananya, saat ini pengguna sosial media bisa menelepon 
rekannya yang berada di luar negeri menggunakan aplikasi Facebook atau 
saluran sosial media yang lain dengan biaya yang sangat murah.

Penggunaan sosial media sangat memudahkan pekerjaan di berbagai 
sektor kehidupan. Beberapa sektor yang biasa menggunakan kemajuan 
teknologi ini adalah:

1.	 Sektor	Politik

Dalam dunia politik, penggunaan sosial media dipandang menjadi 
langkah yang efektif dan efisien dalam meraih dukungan. Presiden 
Amerika Barrack Obama hingga Presiden Joko Widodo dipandang sebagai 
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politisi yang sangat sukses dalam memanfaatkan sosial media sebagai 
alat kampanye.

Bagi mereka, penggunaan website untuk memaparkan visi, misi 
hingga dokumentasi kegiatan saja tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan komunikasi politiknya. Mereka membutuhkan wahana baru 
agar dapat berinteraksi lebih baik dengan para pemilih. Iklan di televisi, 
koran hingga radio hanya dianggap komunikasi satu arah yang tidak bisa 
mendekatkan mereka dengan pemilih. Sosial media dianggap sebagai 
sarana fast respon untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat 
maupun konstituen.

Bahkan, setelah terpilih sekalipun, mereka tidak begitu saja 
meninggalkan peran sosial media. Para pemimpin menggunakannya 
sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sosial media juga 
menjadi tempat bagi para pemimpin untuk memaparkan program kerja 
hingga kebijakan yang diambil.

Saat kebijakan yang diambil cukup sensitif, pemerintah juga 
memaparkan alasan-alasannya melalui sosial media, dengan maksud agar 
kebijakan itu mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satu contoh 
adalah kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar 
minyak hingga program pengampunan pajak. Program tersebut dapat 
berjalan dengan baik lantaran terus dikomunikasikan dan didiskusikan 
melalui sosial media.

2.	 Sektor	Ekonomi

Dalam bidang ekonomi terjadi revolusi besar dengan kehadiran sosial 
media dalam kehidupan. Salah satu contoh terbesar adalah maraknya 
jual beli secara daring. Para pedagang menawarkan jualannya melalui 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp hingga aplikasi jual beli online 
lainnya.
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Sulit untuk dipungkiri bahwa bisnis jual beli online ini membuat 
perdagangan di pusat belanja menjadi seret. Bahkan, beberapa tutup 
lantaran kalah bersaing dengan aktivitas jual beli online.198

Para pedagang di dunia online memiliki beberapa kelebihan 
dibanding peritel besar berjaringan. Mereka tidak perlu menyewa tempat 
yang mahal untuk berjualan. Belum lagi, pajak juga masih kesulitan untuk 
menyasar para pedagang online. Mereka bisa menawarkan harga jual 
yang sangat kompetitif.

Selain itu, saat ini sektor usaha kecil dan menengah juga bisa 
langsung menawarkan hasil produksinya dan langsung berjualan secara 
online. Cara itu mampu memotong mata rantai distribusi sehingga harga 
yang ditawarkanpun bisa sangat murah. Tidak perlu lagi biaya sewa toko 
dan over head cost yang lain.

MATAHARI sebagai salah satu peritel terbesar di Indonesia bahkan 
akhirnya juga harus mengikuti trend tersebut. Selain masih memiliki 
sejumlah gerai, mereka kini juga mulai mengikuti perkembangan 
teknologi dengan membuka jual beli online mataharimall.com.

3.	 Sektor	Sosial	Budaya

Beberapa tahun belakangan, animo masyarakat untuk melakukan 
perjalanan wisata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Wisata 
menjadi sebuah kebutuhan yang diutamakan oleh masyarakat. Perubahan 
perilaku masyarakat itu tidak lepas dari pengaruh sosial media.

Para wisatawan yang membagi pengalaman, disertai dengan 
foto-toto, saat mengunjungi sebuah tempat mampu menarik minat 
masyarakat lain untuk berkunjung ke tempat yang sama. Kemajuan 
teknologi fotografi juga mampu membuat tempat yang semua dianggap 
biasa menjadi lebih menarik.

198  https://www.merdeka.com/uang/belanja-online-picu-phk-ribuan-pekerja-ritel.html
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Jika sebelumnya masyarakat bangga dengan berwisata ke luar 
negeri, saat ini kondisinya berbalik. Mereka memiliki kecenderungan 
mengengksplor tempat-tempat wisata baru yang berada di sekitarnya.

4.	 Ilmu	Pengetahuan

Sosial media juga menjadi sarana yang sangat efektif bagi seseorang 
atau sekelompok orang untuk saling berbagi konten yang edukatif. Banyak 
dosen yang memanfaatkannya sebagai tempat berinteraksi dengan 
mahasiswa, termasuk untuk membagikan materi-materi kuliah.

Beberapa tokoh agama pun juga banyak yang berbagi nasehat 
melalui sosial media. Melalui fasilitas tersebut mereka juga bisa melayani 
tanya jawab tentang persoalan-persoalan agama.

Di situs berbagi video, Youtube, banyak pengguna berbagai ilmu 
pengetahuan berupa tutorial. Mereka saling berbagi pengalaman 
dalam membuat berbagai kerajinan, misalnya, sehingga orang lain bisa 
membuat suatu barang yang sama. Aktivitas itu dikenal dengan sebutan 
Do It Yourself (DIY)

Dalam kasus Mary dan Merri, para aktivis tidak hanya sekadar 
memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk merengkuh dukungan, namun 
juga berupaya mengubah persepsi publik terhadap terpidana mati itu. Mereka 
berupaya membalik persepsi masyarakat yang semula memandang kedua 
perempuan itu sebagai penjahat menjadi korban dari jaringan narkotika dan 
perdagangan perempuan.

Merri, misalnya, sempat mendapat predikat ‘ratu heroin’ dari masyarakat 
dan media massa, beberapa saat setelah dia ditangkap. Belakangan, media 
massa pula yang ikut membawa isu perdagangan perempuan menjelang 
jadwal eksekusi mati Merri Utami. Media mainstream ikut menyuarakan 
gelombang protes terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Namun, hingga kini belum ada yang bisa menguji dan membuktikan 
bahwa gerakan yang digalang di sosial media memang benar-benar menjadi 
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pertimbangan utama bagi pemerintah untuk menunda eksekusi mati 
terpidana Mary dan Merri. Satu-satunya jalan untuk membuktikan adalah 
kejujuran pemerintah atas alasan penundaan itu.

Dalam penundaan eksekusi terhadap Mary Jane, pemerintah berdalih 
akan menunggu proses hukum yang berjalan di Philipina selesai. Sedangkan 
untuk penundaan eksekusi Merri belum ada pernyataan dari pejabat yang 
mengungkap alasannya.

Kasus Cicak vs Buaya dan kasus Prita memang menjadi contoh 
keberhasilan gerakan di sosial media yang berhasil mempengaruhi kebijakan 
pemerintah. Namun, tidak sedikit suara-suara yang digalang di media sosial 
akhirnya kandas. Buktinya, sebagian terpidana mati tetap saja dieksekusi 
meski gerakan penolakan atas hukuman mati telah bergaung kuat di sosial 
media.

Dalam hal kecepatan, sosial media dan media massa memang terus 
bersaing. Namun, untuk kebutuhan memperjuangkan isu-isu tertentu, 
misalnya isu kemanusiaan, keduanya bisa bersimbiosis secara mutualisme 
dan saling mendukung. Simbiosis bisa terjadi tanpa disengaja, dimana masing-
masing elemen sebenarnya bermotivasi mencukupi kebutuhannya sendiri.

Sederhananya, media massa selalu mencari berita-berita yang sedang 
hangat dan diminati oleh masyarakat. Tidak jarang menreka mencari isu-
isu yang berkembang di sosial media. Alur logikanya adalah bahwa hal-hal 
yang menjadi trending topic pastilah masalah masalah yang sedang menjadi 
perhatian publik.

Bagi para aktivis sosial media, berita-berita yang muncul di media 
massa mainstream itu lantas dibagikan untuk memenuhi upaya kampanye 
mereka. Langkah itu bisa menjadikan isu-isu yang dibawa semakin mendapat 
dukungan luas dari masyarakat. Isu-isu itu akan menjadi bahan bacaan dan 
pengetahuan, baik bagi pengguna media sosial maupun pembaca media 
massa. Mereka akan berusaha keras agar isu yang dibawa menjadi populer 
dan menarik perhatian media massa untuk meliputnya.
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Bagi sebagian pengguna media sosial, informasi yang bersliweran di 
media sosial terkadang masih dianggap informasi mentah. Sebab, informasi 
itu masih terpapar opini, data yang kurang valid, pengetahuan yang kurang, 
bahkan juga tercampur dengan hoax atau informasi palsu. Sedangkan setelah 
menjadi hasil jurnalistik di media massa, barulah informasi itu menjadi sebuah 
pengetahuan lantaran telah diproses dan dikonfirmasi ke sumber-sumber 
yang memiliki kompetensi.

Hadirnya sosial media dalam kehidupan masyarakat modern membawa 
perubahan terhadap konsep-konsep media lama. Dalam ilmu komunikasi 
dikenal suatu teori spiral keheningan, dimana seseorang memiliki opini dari 
berbagai isu namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan 
opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias 
tertutup. Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat minoritas.

Atau sebaliknya, pendapat tersebut sebenarnya justru milik kalangan 
mayoritas, namun mereka cenderung memilih diam (silent majority). 
Sedangkan kalangan minoritas cenderung lebih aktif mengungkapkan 
pemikirannya sehingga seolah-olah pendapat itu milik masyarakat kebanyakan.

Era sosial media memungkinkan tiap-tiap pengguna memiliki keberanian 
untuk mengungkapkan opini dan pendapatnya, meski berbeda dengan 
arus kebanyakan. Semua pengguna sosial media memiliki hak yang sama 
dalam kebebasannya berpendapat melalui akun yang dimiliki. Bahkan, 
suara kelompok minoritas yang mampu dikelola dengan baik bisa menekan 
pandangan mayoritas yang tidak terkoordinir.

Perkembangan yang terjadi di sosial media belakangan, banyak pendapat 
bahwa golongan minoritas yang harus dilindungi. Salah satu contohnya, 
banyak dukungan yang mengalir melalui sosial media terhadap para pelaku 
lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual yang dianggap sebagai 
golongan minoritas.

Kebebasan berpendapat ini membuat jamak terjadi perang opini di 
sosial media, yang terkadang menimbulkan keriuhan. Masing-masing pihak 
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berebut peluang untuk bisa mempengaruhi opini penggguna lainnya. Namun, 
terkadang perdebatan tidak tuntas dengan munculnya permasalah baru yang 
lebih menarik untuk diperbincangkan dan dipertentangkan.

Keriuhan yang ada membuat upaya untuk penggalangan dukungan 
yang dilakukan melalui sosial media membutuhkan sebuah strategi. Selain 
memperoleh dukungan dari orang-orang yang seide dan sependapat, 
penggalangan dukungan juga sebisa memberikan argumen yang bisa diterima 
oleh orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. 

Dalam menyikapi kasus Mary dan Merri, pengguna sosial media saat itu 
terpolarisasi dalam dua kutub pendapat, antara penentang dan pendukung 
hukuman mati. Para penentang berargumen bahwa hukuman mati perupakan 
pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak hidup. 
Isu yang menyatakan bahwa kedua perempuan itu merupakan korban 
perdagangan manusia juga terus dihembuskan.

Sebaliknya, muncul pula pendapat yang menyatakan dukungannya 
terhadap eksekusi eksekusi bagi para terpidana mati. Mereka beralasan 
bahwa hukuman itu sudah dijatuhkan oleh pengadilan yang harus diterima 
oleh semua pihak. Mereka juga berpandangan bahwa narkotika merupakan 
kejahatan kemanusiaan sehingga pelanggarnya patut untuk mendapat 
hukuman berat, termasuk hukuman mati.
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B

KELEMAHAN SOSIAL MEDIA

Kecepatan informasi yang beredar di sosial media memang luar biasa, 
bahkan mengalahkan media massa mainstream sekalipun. Informasi kejadian 
kecelakaan, misalnya, sudah beredar di sosial media dalam beberapa detik 
seusai kejadian. Informasi disajikan lengkap dengan foto dan rekaman video, 
termasuk foto korban dalam kondisi mengenaskan yang tidak mungkin tampil 
di koran.

Saat informasi itu telah beredar di sosial media, wartawan surat kabar 
mungkin baru mendengar dan bergegas menuju lokasi kejadian. Mereka 
juga masih harus mewawancarai beberapa saksi mata, baru akhirnya 
mengirim berita ke kantornya untuk ditayangkan. Bisa jadi, saksi mata yang 
diwawancarai sebenarnya juga telah menyebarkan informasi itu ke sosial 
media dan telah menjadi viral.

Para pengguna sosial media, terutama yang memiliki tingkat pengetahuan 
tinggi, tidak memakan mentah-mentah informasi yang beredar di internet. 
Mereka akan berupaya mencari informasi yang dianggap valid, termasuk 
menunggu keluarnya informasi yang sama dari media massa mainstream. 
Saat informasi itu muncul di berita media, barulah mereka meyakini informasi 
itu sebagai fakta.

Kecepatan informasi yang beredar di sosial media membuat masalah 
akurasi sering menjadi persoalan. Dorongan seseorang untuk berbagi 
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informasi membuat ketelitian sering diabaikan. Bahkan, terkadang netizen 
langsung saja membagikan informasi yang dia sendiri belum mengetahui 
kebenarannya. Kondisi itu membuat informasi yang ada di dunia maya 
bercampur aduk, dari yang sahih hingga berita bohong atau hoax.

Bahkan, media massa mainstream pun terkadang tidak luput ikut 
menyebar berita palsu. Saat terjadi Bom Thamrin 2016 lalu, beredar kabar 
melalui sosial media maupun aplikasi perpesanan, terjadi ledakan lain di 
daerah Kuningan, Slipi dan Cikini. Parahnya, kabar berantai itu ikut dikutip di 
salah satu televisi swasta, meskipun akhirnya diralat. Peristiwa itu berbuntut 
dengan teguran keras dari Komisi Penyiaran Indonesia kepada televisi yang 
bersangkutan.

Kabar bohong atau hoax yang bertebaran di sosial media banyak 
menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Wall Street pernah mengalami 
kerugian hingga US$ 140 miliar gara-gara hoax terjadinya ledakan di Gedung 
Putih. Hoax itu berasal dari akun Twitter salah satu media massa terkenal 
yang diretas oleh orang tidak bertanggung jawab.

Hoax yang banyak diproduksi juga berakibat adanya korban jiwa. Di awal 
2017, ada banyak informasi mengenai penculikan anak, yang menyebar 
di berbagai daerah. Kabar ini membuat masyarakat menaruh kecurigaan 
terhadap orang asing. Di Kalimantan Barat, seorang pria yang sedang mencari 
rumah anaknya menjadi korban amukan warga lantaran disangka sebagai 
pelaku penculikan anak.199

Tentunya, peredaraan berita hoax merusak ‘reputasi’ informasi di media 
sosial. Ada banyak kalangan yang terus berbagi informasi penting dan 
bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan sosial media. 
Namun sebaliknya, ada kalangan lain yang secara gencar terus menerus 
menyebarkan berita palsu. Dalam kondisi ini terjadi kerancauan, berita yang 
benar dianggap palsu, berita bohong justru dinilai benar.

199  http://news.liputan6.com/read/2902507/hoax-penculikan-anak-berujung-korban
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(sumber: turnbackhoax.id)

Ada berbagai bentuk hoax yang beredar di sosial media, salah satunya 
adalah fitnah atau hasutan.  Hoax itu dibuat untuk menjatuhkan reputasi 
pihak lain. Fitnah ini bisa bermotif politik hingga persaingan usaha. Dalam 
tingkatan tertentu, upaya fitnah ini juga berpotensi memecah integrasi 
bangsa dan negara.

Salah satu contohnya, sering beredar informasi melalui sosial media 
mengenai produk-produk makanan yang menggunakan bahan-bahan yang 
berbahaya bagi kesehatan. Agar terlihat meyakinkan, penyebar mengaku 
mendapat informasi dari instansi resmi. Tentu saja informasi yang berisi 
fitnah itu sangat merugikan pemilik produk.

Penyebar informasi tentu saja tidak mempertimbangkan bahwa banyak 
pekerja yang menggantungkan hidupnya dari produk yang mendapat fitnah 
itu. Belum lagi, turunnya penjualan produk tentu saja juga berimplikasi pada 
pendapatan perusahaan yang berujung pada perolehan pajak negara.

Hingga saat ini belum ada formulasi yang benar-benar efektif untuk 
menangkal beredarnya berita hoax di sosial media. Beberapa netizen 
berhimpun dalam sebuah komunitas anti-hoax, yang bertugas melakukan 
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verifikasi terhadap informasi-informasi yang menjadi viral. Namun 
kemampuan mereka masih jauh di bawah kuantitas berita hoax yang muncul 
setiap harinya.

Ancaman yang diberikan melalui Undang-Undang tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik belum cukup ampuh untuk menakut-nakuti para 
penyebar konten hoax. Padahal, aparat penegak hukum sudah berkali-kali 
menyeret para penebar hoax ke ranah pidana. Ancaman hukuman atas 
kejahatan itu juga cukup berat.

Selain itu, Kepala Kepolisian RI juga telah mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. SE Hate Speech 
ini terdiri dari empat butir yang mengatur antara lain lingkup perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai hate speech dan tindak pidana yang berkaitan.

Bagi para pegiat yang tengah menginisiasi sebuah gerakan melalui sosial 
media, banyaknya hoax yang bertebaran menjadi sebuah hambatan serius. 
Hoax menjadikan informasi yang ada di sosial media serba abu-abu. Aktivis 
harus berupaya lebih keras agar informasi yang sedang dibangun merupakan 
informasi yang benar.

Apalagi, jika hoax yang beredar itu memiliki konten yang terkait dengan 
isu yang sedang dibangun. Para aktivis harus mengeluarkan energi yang 
sangat besar untuk melakukan klarifikasi maupun counter terhadap berita 
hoax yang beredar. Padahal, penyebaran hoax seperti layaknya virus yang 
beranak pinak, karena penyebarannya hanya membutuhkan gerakan jempol 
menyalin dan menempel.

Selain maraknya hoax di sosial media, ancaman pasal karet dalam Undang 
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi persoalan. 
Peraturan ini tidak hanya mengancam penebar fitnah dan hoax, namun juga 
aktivis di tengah aktivitasnya di sosial media. Sudah cukup banyak aktivis 
yang dilaporkan secara pidana oleh pihak-pihak yang tidak suka ataupun 
berseberangan dengan gerakan yang sedang dibangun.
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Pada 2016 saja, ada sejumlah aktivis yang terancam jeratan ini. Di 
antaranya aktivis antikorupsi Mohamad Aksa Patundu (Tojo Una-una, 
Sulawesi Tenggara), aktivis nelayan tradisional Rusdianto Samawa (Jakarta), 
saksi pembongkar kasus korupsi di Manado Stanly Handry Ering, aktivis 
lingkungan Edianto Simatupang (Tapanuli), dan penyidik senior Komisi 
Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Kasus terbaru menimpa jurnalis video Dandhy Dwi Laksono yang 
dilaporkan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur atas tuduhan menghina 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dandhy dilaporkan ke polisi 
Jawa Timur setelah mengunggah tulisan berjudul “Suu Kyi dan Megawati” 
di situs Acehkita.com.200

Rata-rata, seseorang yang berhadapan dengan kasus hukum ini terjerat 
dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Ayat ini cukup kontaversial lantaran dinilai sangat subyektif 

200  http://kbr.id/berita/09-2017/banyak_aktivis_jadi_korban__safenet_desak_pemerintah_dpr_
cabut_pasal_karet_uu_ite/92309.html
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sehingga dijuluki pasal karet. Ayat ini berbunyi “Setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentrasmisikan dan atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan 
atau pencemaran nama baik.”

Prita Mulyasari menjadi salah satu korban dari penerapan pasal ini. 
Dia mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit melalui surat elektronik 
kepada beberapa rekannya. Bagi rumah sakit yang bersangkutan, keluhan 
konsumen ini dimaknai sebagai sebuah pencemaran nama baik yang harus 
diseret ke pengadilan.

Sejatinya, kelahiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik merupakan jawaban atas perkembangan teknologi yang terjadi 
dengan sangat cepat. Negara harus hadir untuk memberi perlindungan serta 
kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi internet. Pengaturan ini 
juga dilakukan oleh negara-negara lain.

Cakupan materi UU ITE pun tergolong baru. Dalam undang-undang ini 
dikenal informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum 
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yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan 
sertifikasi dan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual di 
ruang maya, dan sebagainya.201

Semangat dari pembuatan aturan tersebut adalah menjaga kepentingan 
negara dari kegiatan berbagai perbuatan yang dilakukan di ruang maya. Aturan 
tersebut memiliki lingkup yuridiksi yang sangat luas demi terlindunginya 
kepentingan Indonesia. Yuridiksi tersebut tertulis di Pasal 2 Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isi dari pasal itu adalah ““Undang-Undang ini berlaku untuk setiap 
Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun 
di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah 
hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 
kepentingan Indonesia.”

Kepentingan ini sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan kepentingan 
individu yang hanya gara-gara tersinggung terhadap status Facebook orang 
lain, lantas memperkarakannya menggunakan undang-undang tersebut. 
Pemerintah semestinya membuat kebijakan lain untuk menyelesaikan 
persoalan yang lebih bersifat privat tersebut.

Pemerintah bisa saja  mengutamakan penyelesaian perkara di luar 
pengadilan, terlebih jika delik yang disangkakan adalah delik penghinaan 
dan atau pencemaran nama baik. Apalagi jika perbuatan yang dianggap 
pencemaran nama baik itu ditujukan kepada individu atau perorangan.

Dalam sebuah persidangan permohonan Uji Materi Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik di Mahkamah Konstitusi, Atmakusumah 
Astraatmadja menyebut bahwa aturan itu tidak mengikuti perkembangan 
hukum internasional. 

201  Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi:  Regulasi 
dan Konvergensi (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 133-134
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Sedikitnya limapuluh negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, 
penghinaan, pencemaran nama baik, dari hukum pidana menjadi hukum 
perdata. Beberapa negara, lanjut Atmakusumah Astraatmadja, bahkan 
menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan 
penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subjektif.202

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan 
(out of court settlement) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa 
bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. 
Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama  ketimbang sekadar bentuk. 
Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada 
kepastian hukum.203

202  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 , hal. 57
203  Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal 2
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C

STRATEGI MEMBANGUN 
OPINI PUBLIK

Perubahan platform internet yang semua berbasis Web 1.0 menjadi 
Web 2.0 membawa perubahan besar bagi masyarakat pengguna internet. 
Platform itu memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga menghapus sekat 
perbedaan antara komunikan dan komunikator. Setiap pengguna internet 
kini bisa memiliki dua peran itu secara sekaligus.

Internet telah menjadi ruang publik baru melalui sosial media yang 
menjadi anak kandung dari platform Web 2.0. Media sosial seolah menjadi 
lingkungan yang nyata dimana para penggunanya memperoleh sebutan 
sebagai netizen atau warganet. Mereka beraktivitas melalui akun-akun yang 
kebanyakan merupakan identitas asli di kehidupan nyata.

Melalui perkembangan teknolog informasi itu para netizen bisa 
membangun kohesivitas sosial hingga representasi politik baru, yang 
memunculkan kesadaran politik kelas menengah yang sangat besar sehingga 
mendorong aktivisme politik hingga advokasi. Hadirnya internet dan 
kelas menengah adalah koalisi sinergis yang menunjukkan adanya gerak 
modernisasi zaman yang semakin berkembang.

Kebebasan berekspresi di dunia maya membawa dampak semakin 
berkembangnya perilaku politik serta pengetahuan politik. Semakin 
terbukanya ruang privat menjadi ruang publik membuat masyarakat semakin 
mudah untuk menunjukkan sikap politik atau mengidentifikasikan diri sebagai 
kelompok tertentu.
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Situasi itu terus berkembang hingga sosial media yang semula memiliki 
peran untuk hiburan dan bersenang-senang berubah menjadi ruang untuk 
advokasi politik maupun sosial. Apalagi, sosial media banyak digunakan oleh 
kalangan menengah yang cenderung lebih reaktif dalam menyikapi isu yang 
berkembang, seperti mudah tersentuh, meletup hingga terbakar emosi.

Sosial media yang dijadikan sebagai ajang untuk menunjukkan sikap 
serta identitas kelompok semakin berkembang lagi menjadi alat untuk 
mempengaruhi orang lain. Isu-isu yang tengah berkembang diolah sedemikian 
rupa sehingga diharapkan mammpu membuat netizen lain tersentuh atau 
terbakar semangatnya.

Perkembangan yang terjadi di jagat maya itu menjadi peluang bagi para 
aktivis, termasuk aktivis politik dan sosial, untuk berupaya mempengaruhi 
pemikiran para netizen terhadap isu-isu yang dibawa. Mereka berupaya 
untuk mendorong agar kepentingan kelompoknya bisa dianggap sebagai 
kepentingan bersama.

Bagi individu maupun kelompok yang ingin menggunakan sosial media 
sebagai alat penggalangan dukungan, strategi khusus harus disiapkan. 
Strategi itu diperlukan sebuah pemikiran bisa diterima oleh kelompok yang 
memiliki pendapat berseberangan barangkali terlalu berlebihan. Paling tidak, 
penggalangan dukungan yang dilakukan sebisa mungkin harus diupayakan 
agar tidak mendapat tentangan dari kelompok lain.

Strategi itu dapat disusun dan dirumuskan melalu proses pemetaan 
terhadap pengguna sosial media, terutama yang memiliki perhatian terhadap 
isu-isu yang akan dibangun. Pihak yang kemungkinan mendukung, menolak, 
serta aktor-aktor sosial media yang ada dibelakangnya harus bisa terpetakan 
dengan baik. Aktor yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki 
pengaruh di sosial media.

Sedangkan karakter para pengguna sosial media setidaknya dibedakan 
menjadi empat macam. Pertama, pengguna yang aktif dan memiliki 
pengetahuan luas. Mereka biasanya memiliki banyak teman atau pengikut 
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di dunia maya lantaran memiliki pendapat-pendapat yang dianggap 
mencerahkan.

Dalam kaitan dengan penggalangan isu, kelompok ini bisa sangat 
diandalkan menjadi pendukung yang dengan pemikirannya ikut mempengaruhi 
pengguna lain. Sebaliknya, kelompok ini juga justru bisa penghalang bagi 
upaya penggalangan dukungan saat memiliki pemikiran yang berbeda.

Sedangkan kedua, adalah mereka yang aktif namun tingkat 
pengetahuannya terbatas. Kelompok ini biasanya memiliki kecenderungan 
untuk mengikuti pemikiran kelompok mayoritas yang ada di dunia maya. 
Dalam banyak hal, kelompok ini juga cukup mudah untuk dipengaruhi.

Selain itu, mereka juga relatif mengikuti pendapat tokoh-tokoh yang 
sudah dikenal oleh khalayak netizen dan membagikannya kepada pengguna 
lain. Mendapatkan dukungan dari kelompok ini merupakan sebuah 
keuntungan yang cukup besar. Sedikit alasan logis sudah mampu membuat 
mereka memberikan dukungan.

Kelompok ketiga adalah kelompok pasif namun memiliki tingkat 
pengetahuan yang luas. Meski jarang aktif menyampaikan pendapatnya, 
kelompok ini biasanya tetap memantau perkembangan isu yang ada di media 
sosial. Saat isu itu sesuai dengan pemikiran dan pendapatnya, mereka juga 
berpotensi untuk aktif di media sosial meski hanya bersifat sementara.

Sedangkan kelompok keempat adalah pengguna yang pasif namun juga 
memiliki pengetahuan yang cenderung rendah. Kelompok ini kebanyakan 
memang tidak memiliki ketertarikan terhadap isu-isu yang berkembang di 
sosial media. Bahkan, sangat mungkin mereka juga jarang membuka sosial 
media yang dimiliki.

Setelah ada pemetaan, langkah berikutnya adalah mematangkan konten 
yang akan disebarkan melalui sosial media. Konten ini sebisa mungkin mampu 
menggerakkan pengguna yang memiliki satu ide untuk ikut bersuara dan 
memberikan dukungan secara konkret melalui sosial media. Propaganda 
dapat dikatakan sukses dengan gemilang saat kelompok yang memiliki 
pendapat berbeda pada akhirnya bisa menerima argumen yang diberikan.
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Dalam membangun sebuah isu bersama, penggalangan kekuatan secara 
offline juga perlu dilakukan. Penggagas ide dapat memanfaatkan jejaring 
untuk membangun isu bersama yang nantinya ditumpahkan di sosial media 
bersama-sama. Dengan demikian isu-isu yang dibawa bisa lebih terarah dan 
tidak menjadi sebuah bola liar.

Penguatan itu diperlukan lantaran para pengguna sosial media, 
seperti halnya di dunia nyata, sangat kompleks dan beragam. Selain 
memiliki keberagaman suku, agama hingga usia, tingkat pendidikan dan 
pengetahuannya pun berbeda. Teknik komunikasi yang dilakukan harus bisa 
mencangkup semua pengguna sosial media yang beragam itu.

Penggunaan visualisasi melalui gambar maupun video cukup penting 
dalam sebuah gerakan sosial melalui sosial media. Pembentukan opini dan 
pemahaman masyarakat melalui media sosial tidak hanya dibangun oleh 
kekuatan teks semata. Peran media visual dan audio-visual menjadi salah 
satu faktor yang memengaruhi tersampaikannya pesan kepada publik.

Penguatan isu-isu di sosial media juga tidak lepas dari peran influencer, 
endorser dan follower. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam 
‘menggoreng’ isu-isu yang semula merupakan kepentingan kelompok 
menjadi sebuah isu bersama di kalangan netizen. Mereka pula yang memiliki 
kontribusi besar hingga sebuah isu bisa menjadi trending topic di jagat maya.

Influencer, ada pula yang menyebutnya sebagai buzzer, berperan untuk 
terus menghembuskan isu sehingga dibicarakan oleh khalayak netizen. 
Influencer biasanya merupakan tokoh-tokoh yang terkenal, baik di dunia 
nyata maupun maya, dan memiliki banyak teman atau pengikut.

Isu yang dihembuskan itu lantas memperoleh dukungan dari endorser 
sehingga publik menganggap bahwa pemikiran itu layak untuk diikuti, Peran 
endoser biasanya diisi oleh para aktivis, baik lembaga kemasyarakatan hingga 
pegiat media, yang dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang lebih 
komperehensif oleh para netizen.
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Peran keduanya, influencer dan endorser merupakan sebuah sinergi 
yang sangat penting untuk menggerakkan para followers menyetujui sebuah 
pemikiran dan ikut menyebarkan hingga menjadi viral. Tentunya, kongsi itu 
perlu untuk dipersiapkan sehingga memiliki dampak seperti yang diharapkan.

Kerjasama influencer dan endorser perlu dilakukan lantaran kelas 
menengah hingga saat ini masih berselera untuk mengidentifikasikan 
diri sebagai bagian dari kelompok ‘orang-orang bijak’. Apalagi jika isu itu 
mendapat dukungan dari khalayak mayoritas. Di dunia maya, trending topic 
menjadi salah satu indikator bagi isu-isu yang mendapat dukungan dari 
mayoritas mengguna internet.

Namun, mengandalkan peran influencers, endorsers dan followers saja 
tidak cukup untuk memenangkan sebuah wacana di tengah jutaan wacana 
lain yang bertebaran di sosial media. Sebab, kelompok lain juga melakukan 
hal yang sama, berusaha agar wacana yang dihembuskan bisa populer di 
dunia maya. Termasuk, kelompok-kelompok yang memiliki wacana yang 
berseberangan dengan wacana yang tengah dibangun.

Mereka melakukan kontestasi untuk mendapat predikat sebagai 
pemegang kebenaran dari masyarakat pengguna internet. Pada akhirnya 
pertentangan-pertentangan itu hanya berujung ke saling hujat dan diskusi-
diskusi yang esklusif antar pendukung sebuah gagasan. Kondisi tersebut 
sudah tidak sesuai dengan maksud awal dari sebuah gerakan yang ingin 
memberikan pengaruh kepada pihak atau kelompok lainnya.

Dalam menyikapi isu LGBT, misalnya, para pendukung mengemukakan 
alasan bahwa perilaku tersebut harus dilindungi lantaran merupakan sebuah 
hak asasi. Para pelaku LGBT hidup dalam  nasibnya yang terlahir sebagai 
penyuka sesama jenis sehingga wajib mendapat perlindungan. Kelompok-
kelompok tersebut juga mendesak pemerintah melegalkan pernikahan 
sesama jenis.

Sedangkan kelompok yang kontra menganggap perilaku itu menyimpang 
dan tidak sesuai dengan norma yang hidup berkembang dalam  masyarakat. 
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Mereka secara tegas menolak perilaku tersebut dan menganggapnya bukan 
sebagai bagian dari hak asasi yang harus dilindungi. Sebab, hak asasi dibatasi 
dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam melakukan penggalangan sebuah gerakan, terutama gerakan 
dalam arti offline, militansi para pendukung juga menjadi salah satu faktor 
yang sangat penting. Mereka adalah pendukung yang siap berjuang dengan 
berbagai pengorbanan demi terwujudnya sesuatu yang dicita-citakan. Tidak 
jarang, harta, keselamatan dan nyawa diwakafkan demi perjuangannya itu.

Sedangkan di sosial media, militansi hanya diperlihatkan melalui 
seberapa sering seseorang menyatakan sikap dan pemikirannya melalui akun 
yang dimiliki. Terkadang pengguna sosial media dipandang sebagai seorang 
yang militan jika sudah terlibat dalam perang opini, atau kalau di Twitter 
dikenal dengan istilah twitwar. 

Sebenarnya, peran-peran influencers, endorsers dan followers tidak 
hanya berguna dalam dunia politik dan sosial. Dalam sebuah bisnis, promosi 
yang melibatkan influencer dan endorser jamak pula dilakukan. Mereka 
bertugas mempopulerkan sebuah produk melalui aktifitas di dunia maya 
dengan imbalan tertentu.

Sebaliknya, dalam dunia politik, tidak semua influencer melakukan 
pekerjaannya semata-mata karena kesadaran dan dukungan. Pengurus Pusat 
Pemuda Muhammmadiyah menengarai posisi sebagai influencer atau buzzer di 
dunia politik saat ini telah menjadi sebuah profesi untuk mencari penghasilan.204

Bagi para aktivis yang menyuarakan gerakan moral melalui sosial media, 
keberadaan influencer ‘bayaran’ ini menjadi sebuah kenyataan yang harus 
dihadapi. Mereka bisa saja berkolaborasi jika saja para aktivis memiliki 
kesiapan modal. Sebaliknya, situasi akan berbeda jika influencer itu mendapat 
order dari pihak-pihak yang berlawanan untuk membuyarkan wacana yang 
tengah dibangun oleh para aktivis.

204 http://tekno.kompas.com/read/2017/02/22/15170807/.buzzer.politik.diusulkan.jadi.profesi.
terlarang.di.indonesia
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Banyak kalangan yang menyebut bahwa situasi di sosial media, terutama 
di Indonesia sudah tidak nyaman lagi pascapemilu Presiden 2014 silam. 
Wacana-wacana di dalamnya terpolarisasi dalam dua kelompok besar yang 
saling berseberangan satu sama lain. Kondisinya begitu riuh dan berisik, 
penuh dengan hujatan, umpatan dan fitnah. Dalam kondisi riuh, justru tidak 
ada suara yang dapat didengar.

Bahkan, di media sosial, banyak pengguna yang berlomba-lomba 
memberikan stempel salah-benar, baik-buruk terhadap sebuah kejadian 
atau perbuatan. Mereka melakukan main hakim sendiri atau Eigenrechting, 
melalui stempel yang disematkan, padahal baru sekeping fakta yang diketahui. 

Banyak dari pelaku sosial media yang mengutarakan pendapatnya hanya 
agar dilihat sebagai orang bijak dan jauh dari perilakunya dalam keseharian. 
Ibaratnya, orang dengan mudah menghujat sebuah praktik prostitusi melalui 
akun sosial medianya. Hujatan itu ditulisnya sembari berbaring di sebuah 
kamar losmen di lokalisasi usai kencan dengan wanita penghibur.

Sorak sorai selalu muncul jika seseorang yang dianggap sebagai common 
enemy di kelompoknya tersandung kasus hukum. Sebaliknya, mereka juga 
menganggap terjadi tindakan kriminalisasi saat orang yang dianggap baik 
dalam kelompoknya mendapat masalah hukum. Ironisnya, mereka juga 
menekan aparat untuk menghentikan proses hukum dengan cara menghapus 
status tersangka.

Pengguna sosial media terkadang sudah berperan sebagai hakim, bahkan 
sejak sebuah kasus hukum tiba di pengadilan. Suara-suara semacam itu 
sebenarnya bisa berguna bagi hakim untuk menakar sebuah rasa keadilan 
yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, sangatlah berbahaya jika suara itu 
digunakan untuk mempengaruhi dan menekan lembaga peradilan.

Hal yang berbeda dalam gerakan yang dilakukan menjelang eksekusi 
terpidana mati Mary dan Merri. Gerakan tersebut dilakukan setelah proses 
hukum selesai. Artinya, penggagas gerakan tidak sedikit pun mempengaruhi 
pengadilan dalam memberikan putusan.
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Mereka bergerak saat keputusan sudah berada di tangan Presiden. Dalam 
hal ini, gerakan tersebut berupaya untuk memperngaruhi sebuah kebijakan, 
bukan mempengaruhi hukum yang memang sudah semestinya dijunjung 
tinggi oleh semua pihak, baik citizen maupun netizen.
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