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HUKUMAN IDEAL BAGI TERPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA 

 

Oleh: Rima Gravianty Baskoro, S.H., ACIArb. 
Managing Partner Rima Baskoro & Partners 

 

Beragam peristiwa penangkapan pelaku 

tindak pidana narkotika berakhir dengan 

putusan akan nasib dan masa depan 

terdakwa, yang juga manusia, yang berhak 

untuk mendapatkan keadilan sejati. 

Sepanjang perjalanan penegakan hukum 

atas tindak pidana narkotika di Indonesia, 

tidak jarang pula ditemukan adanya 

kerancuan dalam penerapan pasal tindak 

pidana terutama bagi mereka yang 

tertangkap namun merupakan korban 

penyalahgunaan narkotika.  

 

Tindak pidana narkotika diatur secara khusus 

dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika (“UU Narkotika”).  Dari 

rumusan Pasal 4 huruf b dan huruf c UU 

Narkotika, dapat diketahui bahwa tujuan 

dibentuknya UU Narkotika antara lain adalah 

sebagai berikut: 

 Memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; dan  

 Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi 

medis dan sosial bagi Penyalah Guna 

dan Pecandu Narkotika. 

 

Perwujudan atas dua tujuan tersebut adalah 

adanya pemisahan yang tegas antara 

pemberantasan peredaran narkotika dengan 

penyalah guna dan pecandu narkotika. 

Pemberantasan peredaran narkotika diatur 

dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan 

Pasal 126 UU Narkotika, sedangkan 

ketentuan pidana yang mengatur mengenai 

penyalah guna dan pecandu narkotika diatur 

dalam ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 UU 

Narkotika. 

 

Pemisahan pengaturan ketentuan pidana 

dalam UU Narkotika tersebut menimbulkan 

konsekuensi bahwa ketentuan Pasal 111 

sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika 

hanyalah diperuntukan kepada pelaku tindak 

pidana narkotika yang terkait dengan 

peredaran gelap narkotika.  Sehingga jelas 

bahwa untuk dapat menentukan pasal 

pemidanaan yang tepat terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika, haruslah diketahui 

terlebih dahulu apa yang menjadi niat atau 

sikap batin dari pelaku tindak pidana 

narkotika tersebut.  

 

Sehubungan dengan sikap batin, hukum 

pidana Indonesia mengkualifikasikan kedua 

keadaan sikap batin (in casu sengaja dan 

tidak sengaja ke dalam unsur-unsur tidak 

tertulis - element van het delict) yang kiranya 

penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam 

memeriksa dan memutus setiap perkara 

pidana.  Selain itu, dalam Hukum Pidana di 

Indonesia dianut pula asas kesalahan yang 

artinya dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang tersebut telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

dan bersifat melawan hukum, tapi pada 

pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang 

dikenal dengan asas tiada pidana tanpa 

kesalahan (actus non facit reum, nisi mens sit 

rea di Indonesia dikenal dengan “Tiada 

pidana tanpa kesalahan). Untuk menentukan 

apakah seseorang dapat dimintakan 
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pertanggungjawaban pidana atau tidak atas 

suatu perbuatan tindak pidana, tidak hanya 

cukup memperhatikan fakta bahwa 

seseorang tersebut telah melakukan 

perbuatan yang bersifat lahiriah (outward 

conduct). Namun, perlu diperhatikan juga 

apakah orang tersebut memiliki sikap kalbu 

(state of mind / mens rea) tertentu yang terkait 

secara langsung dengan perbuatan tindak 

pidana yang dilakukannya.  

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 

126 UU Narkotika hanyalah diperuntukan 

kepada pelaku tindak pidana narkotika yang 

terkait dengan peredaran gelap narkotika. 

Oleh karena itu bagi Terdakwa yang terbukti 

secara sah dan meyakinkan memiliki 

narkotika dan terbukti adanya sikap batin 

bahwa narkotika tersebut hanya untuk 

dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, tidak dapat 

dipersalahkan melakukan tindak pidana 

berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU 

Narkotika ataupun Pasal 112 ayat (1) UU 

Narkotika. Hal tersebut sebagaimana 

dinyatakan di dalam yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung RI No. 2199 

K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 yang 

secara tegas menyatakan sebagai berikut: 

“Bahwa memang benar Terdakwa 
terbukti memiliki atau menguasai daun 
ganja, namun maksud dan tujuan 
Terdakwa adalah untuk 
menggunakan. Bahwa penguasaan 
dan kepemilikan Narkotika bentuk 
ganja untuk maksud dan tujuan 
dipakai sendiri tidak dapat 
menggunakan ketentuan Pasal 111 
ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 
2009. Sebab pasal tersebut digunakan 
untuk maksud dan tujuan dalam 
rangka peredaran gelap narkotika, 
misalnya kepemilikan atau menguasai 

Narkotika untuk penyediaan distribusi, 
dijualbelikan dan diperdagangkan dan 
sebagainya secara melawan hukum 
atau melawan hak.” 
 

Selain Yurisprudensi di atas, berikut adalah 

pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung 

pada putusan-putusan terkait penerapan 

ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112 UU 

Narkotika sebagai berikut: 

 

 Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, 

yang menyatakan sebagai berikut: 

a.  Bahwa memang benar para 

pengguna sebelum menggunakan 

harus terlebih dahulu membeli 

kemudian menyimpan atau 

menguasai, memiliki, membawa 

narkotika tersebut sehingga tidak 

selamanya harus diterapkan 

ketentuan Pasal 112 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009, 

melainkan harus dipertimbangkan 

apa yang menjadi niat atau tujuan 

Terdakwa memiliki atau menguasai 

narkotika tersebut; 

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

merupakan ketentuan keranjang 

sampah atau pasal karet. Perbuatan 

para pengguna atau pecandu yang 

menguasai atau memiliki narkotika 

untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai 

sendiri tidak akan terlepas dari 

jeratan Pasal 112 tersebut, padahal 

pemikiran semacam ini adalah keliru 

dalam menerapkan hukum sebab 

tidak mempertimbangkan keadaan 

atau hal-hal yang mendasari 

Terdakwa menguasai atau memiliki 
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barang tersebut sesuai dengan niat 

atau maksud Terdakwa; 

c. Bahwa niat atau maksud seseorang 

adalah merupakan bagian dari 

ajaran tentang kesalahan yang 

menyatakan bahwa "tiada pidana 

tanpa ada kesalahan". Seseorang 

tidak dapat dihukum tanpa 

dibuktikan adanya kesalahan, 

sehingga menghukum seseorang 

yang tidak mempunyai niat untuk 

suatu kejahatan dimaksud, 

merupakan pelanggaran hukum 

yang sangat serius; 

d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan 

melanggar Pasal 112 ayat (1) 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

meskipun Terdakwa kedapatan 

menguasai atau memiliki narkotika 

dan tepat apabila Terdakwa 

dipersalahkan melanggar Pasal 127 

ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009; 

 
 

 Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 

K/Pid.Sus/2011 yang dalam 

pertimbangannya menyatakan: 

“Terdakwa yang bermaksud untuk 

menggunakan Narkotika tersebut, 

tentu saja menguasai memiliki 

Narkotika tersebut, tetapi 

kepemilikan dan penguasaan 

Narkotika tersebut semata-mata 

untuk digunakan. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka harus 

dipertimbangkan bahwa kepemilikan 

atau penguasaan atas suatu 

Narkotika dan sejenisnya harus 

dilihat maksud dan tujuannya atau 

kontekstualnya, dan bukan hanya 

tekstual kalimat undang-undang. 

Oleh karena itu kepemilikan atau 

penguasaan Narkotika untuk tujuan 

digunakan Terdakwa tidaklah tepat 

terhadapnya diterapkan Pasal 

112ayat (1), tetapi Pasal 127 

Undang-Undang No. 35 Tahun 

2009;” 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka 

sesungguhnya secara hukum Terdakwa tidak 

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana 

berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU 

Narkotika ataupun Pasal 112 ayat (1) UU 

Narkotika dengan ancaman pidana penjara, 

jika kepemilikan narkotika tersebut hanya 

untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa 

pribadi.  Ketentuan pasal yang paling tepat 

untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah 

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 

Narkotika karena jika kepemilikan narkotika 

tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh 

terdakwa, maka terdakwa terkualifikasi 

sebagai seorang pecandu narkotika 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 

angka 13 UU Narkotika.  

 
Sebagai penyalahguna narkotika, sungguh 

penjara atau hukuman badan bukanlah solusi 

yang ideal untuk terdakwa. Pun tidak akan  

menyembuhkan terdakwa dari kecanduannya 

terhadap narkotika. Oleh karena itu UU 

Narkotika dalam pasal 54 sudah sangat baik 

mengatur bagi para penyalahguna narkotika 

agar menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial agar terdakwa memperoleh 

pengobatan dan terapi lebih lanjut guna 

mengatasi kecanduannya terhadap narkotika. 


