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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata narkotika

pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani Nar-koun yang berarti membuat lumpuh

atau mati rasa1. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga

Opoion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = papavor

somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian

500 meter di atas permukaan laut.

Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan narkotika di Indonesia memiliki

sejarah panjang yang dapat kita telusuri dari jaman masa kolonialisme Belanda. Pada

tahun, 1617 misalnya, orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada

masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau

bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut gil2 oleh orang Sumeria di daerah

Mesopotamia, yang artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang3.

Penggunaan dan peredaran narkotika yang semakin marak di Indonesia dan

tidak terkontrol lagi dengan mengingat sifatnya yang dapat merusak mental maupun

1 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2
2 http://www.scribd.com/doc/78771633/Editan-Bab-II
3 Ibid, hal. 3
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fisik para pemakainya, membuat gerah Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu,

yaitu Pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927

No.278 jo No. 536 mengatur tentang obat bius dan candu.

Diatur oleh pemerintah bahwa untuk memakai dan menghisap candu hanya

diperbolehkan di tempat-tempat yang sudah diberikan izin untuk itu. Sampai akhirnya

zaman pendudukan Jepang, Pemerintahan Jepang benar-benar melarang penggunaan

candu.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia mengingat

banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan

tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia

berjatuhan akibat menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan

peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang

semakin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya

pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan secara internasional telah diadakan oleh Konvensi Tunggal

Narkotika yaitu pada tahun 1961. Konvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961

adalah perjanjian internasional untuk melarang produksi dan suplai spesifik

(narkotika) dan obat-obatan dengan efek yang sama kecuali dibawah lisensi untuk

tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian4. Penerapan konvensi ini

dianggap sebagai tonggak dalam sejarah pengendalian obat internasional. Tujuan

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Convention_on_Narcotic_Drugs
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utama konvensi ini adalah untuk membatasi kepemilikan, penggunaan, perdagangan,

distribusi, impor, ekspor, manufaktur dan produksi obat secara eksklusif untuk tujuan

medis dan ilmiah dan untuk mengatasi perdagangan narkoba melalui kerja sama

internasional untuk menghalangi dan mencegah para pedagang narkoba5.

The International Narcotics Control Board ditugaskan untuk mengkontrol

produksi obat. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bertugas

melakukan pemantauan rutin untuk memonitor setiap negara dan bekerja sama

dengan otoritas nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi tunggal.

Konvensi Tunggal berlangsung di New York mulai tanggal 24 Januari sampai dengan

25 Maret 1961 dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi Tunggal

bertujuan untuk meletakkan dasar yang kuat dalam upaya pengendalian peredaran

narkotika. Konvensi ini juga membuat ketentuan untuk mengkontrol produksi bahan

baku obat narkotika. Konvesi Tunggal mulai berlaku pada tanggal 13 Desember

1964, setelah memenuhi persyaratan dari empat puluh ratifikasi negara.

Konvensi Tunggal yang tadinya berambisi menjadi satu-satunya konvensi

yang mengatur peredaran narkotika, tidak menjadi konvensi satu-satunya. Setelah

Konvensi Tunggal, dewan PBB mengadakan Konvensi mengenai Pemberantasan

Peredaran Psikotorpika yang diselenggarakan di Vienna pada tanggal 11 Januari

sampai 21 Februari 1971.

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas

meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

5 http://www.incb.org/incb/convention_1961.html
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dan psikotropika, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai

pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, sebagai sasaran produksi,

distribusi, dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dikarenakan hal-hal

tersebut, maka terciptalah Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika

dan Psikotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok

pikiran, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan

perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap

narkotika dan psikotropika.

2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan

masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika,

Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan

Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai

sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika

dan psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif

dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas

organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika

dan psikotropika.
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Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961

beserta protocol tahun 1972 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, serta

Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika, 1988 pada tahun 1997.

Selain pencegahan secara internasional, secara nasional juga mengatur cara

penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu

pengetahuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang ditimbulkan

dari penggunaan dam penyalahgunaan narkotika, maka terbitlah Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1976 sebagai pengganti Verdoovende Middelen Ordonnantie (VMO)

sebagai bagian dari kebijakan penal dalam upaya pemberantasan narkoba6.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diganti menjadi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dikarenakan kejahatan

narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus

operandi. Modus operandi ialah modus yang digunakan dengan teknologi yang

canggih dalam melakukan transaksi pengiriman antar negara, sedangkan peraturan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sudah tidak sesuai dengan perkembangan

situasi dan kondisi yang berkembang saat itu, sehingga untuk menanggulangi

kejahatan yang ada maka, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

dirubah menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

6 AR. Sujono dan Bony Daniel,Op Cit, hal. 10
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Kemudian, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti

menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika7, dikarenakan

tindak pidana narkotika yang semakin meningkat maka pada Undang-undang Nomor

35 Tahun 2009, BNN mendapatkan kewenangan yang sangat besar terhadap

memberantas kasus narkotika.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian

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 ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini8".

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana

tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua jenis pidana

sekaligus. Pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa

pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Pidana mati diatur dalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

Pasal 113 (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 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062
8 Republik Indonesia,"Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Bab I, Pasal 1 (1)
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lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 114 (2)

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 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 116 (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 118 (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 (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)".
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Pasal 121 (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 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 133 (1)

"Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan
kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,
memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang
belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana 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 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Pengenaan pidana mati pada setiap kegiatan yang berkaitan secara langsung

ataupun tidak langsung terhadap peredaran narkotika ini bukannya tidak ada maksud.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatikan, data terbaru yang

kami ambil dari Badan Narkotika Nasional (BNN), dimana terungkap jaringan

peredaran narkotika yang melibatkan warga negara asing, yaitu dalam pengungkapan

dan pemberantasan jaringan sindikat Abbas Kazeroune Rasoul9.

Abbas Kazeroune Rasoul, Warga Negara Iran, dengan passport J 08670214

dan I 13834750 diketahui mengendalikan 5 kali pengiriman narkoba jenis shabu ke

Indonesia dan telah ditangkap pada tanggal 28 Maret 2011 di Bangkok Thailand,

9 Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, Juni 2012
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hasil kerja sama antara BNN dan Royal Thai Police. Penangkapan Abbas Kazerouni

Rasoul terkait dengan pengungkapan jaringan sindikat Maryono yang telah

ditangkap pada bulan Maret 2010 dan dari hasil penyelidikan Maryono, Babeh (sudah

keluar dari NK) dan Bastian Siregar (sudah keluar dari NK), berperan sebagai

distributor Surya Bahadur Tamang, Kiran, dan Boski telah ditangkap dalam status

Napi Lapas Besi Nusa Kambangan.

Dengan kronologis sebagai berikut: Pada tanggal 19 Nopember 2011 berhasil

ditangkap Tersangka Laurens Joosvia Marpaung als Edi Johnson als Hendrik dan

disita 689,4 gr heroin, kemudian ditangkap Leo Nababan dan disita 205,6 gr heroin

dan dilanjutkan penggeledahan rumah Edi Johnson 66,7 gr, jumlah heroin seluruhnya

yang disita sebanyak 961.7 gr Heroin

Pengembangan selanjutnya berhasil ditangkap 3 (tiga) orang bersaudara WN

Malaysia keturunan India masing-masing Arivananthan Anguthan (42 th), Mugilan

Anguthan (37 th) dan Perumal Anguthan (45 th) yang berperan sebagai Kurir yang

membawa 4.167 gr.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,

diungkapkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (Kombes Pol Rikwanto),

bahwa sepanjang Januari 2012 hingga Mei 2012, sudah berhasil menyita lebih dari

satu juta butir ekstasi dan 134 kilogram shabu. Selain itu, polisi juga menyita

berbagai jenis narkotika lainnya diantaranya ganja dan sebagainya, yang telah
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ditangani oleh BNN dan Interpol Satuan Narkotika10. Sementara data di BNN, per

semester I dan II tahun 2011 telah memproses pengedar narkotika sebanyak 23 kasus

dari 53 kasus. Lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Peredaran Narkotika yang diproses oleh BNN

No BULAN JUMLAH P-21 SISA

1 JAN 10 4 6

2 FEB 1 1 -

3 MAR 12 8 4

4 APR 8 4 4

5 MEI 12 2 10

6 JUN 11 4 7

7 JUL 1 - 1

JML 53 23 32

Sumber: Data di BNN.

Berdasarkan barang bukti peredaran narkotika dan psikotropika yang

diungkapkan oleh BNN dan Kepolisian tersebut, memang sangat mencengangkan dan

menjadi perhatian khusus untuk kesehatan generasi mendatang, jika tidak segera

ditangani dengan serius. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan

narkotika dan psikotropika, dapat digolongkan menjadi tiga golongan :

1. Golongan Depresan (Downer), yaitu jenis narkotika dan psikotropika yang

berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat

10 http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/09/500/626602/tahun-ini-peredaran-narkoba-diprediksi-
meningkat, diakses pada tanggal 03 Mei 2012
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pemakaiannya merasa tenang, pendiam dan bahkan membuatnya tertidur dan

tidak sadarkan diri. Golongan ini termasuk Opioida (morfin, heroin/putauw,

kodein), Sedatif (penenang), hipnotik (otot tidur), dan tranquilizer (anti

cemas) dan lain-lain.

2. Golongan Stimulan(Upper), yaitu jenis narkotika dan psikotropika yang dapat

merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini

membuat pemakainya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Zat yang

termasuk golongan ini adalah: Amfetamin (shabu, esktasi), Kafein, Kokain.

3. Golongan Halusinogen, yaitu narkotika dan psikotropika yang dapat

menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran

serta seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh

perasaan dapat terganggu. Golongan ini tidak digunakan dalam terapi medis.

Golongan ini termasuk: Kanabis (ganja), LSD, Mescalin. Macam-macam

bahan narkotika dan psikotropika yang terdapat di masyarakat serta akibat

pemakaiannya, yaitu reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian

timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf

kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri hingga tak

mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia

mereka sendiri. Mereka merasa bahwa lingkungannya adalah musuh. Mulai

sering melakukan manipulasi dan akhirnya menderita kesulitan keuangan

yang mengakibatkan mereka melakukan pencurian atau tindak kriminal

lainnya.
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Oleh karena itu, pemerintah menempatkan tindak pidana narkotika ini sebagai

extra ordinary crime, yang tentunya memerlukan dukungan perangkat peraturan

perundang-undangan untuk memberikan sanksi maksimal bagi penyalahgunaan

narkotika. Tujuan dari pemidanaan tersebut agar pelaku kejahatan dapat

ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan

bagi masyarakat.

Sulitnya melakukan pemberantasan narkotika dikarenakan unsur penggerak

atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika adalah masalah

keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling

favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika selalu

meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana yang tertera diatas, penulis tertarik ingin

mengangkat topik "Penerapan Pidana Mati Dalam Kasus Peredaran Narkotika di

Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika menurut

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan

untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis penerapan pidana mati pada tindak

pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teori

Manfaat penelitian dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika

adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang sistem

pemidananan terhadap peredaran kasus narkotika di Indonesia.

Skripsi ini dapat menambah wawasan khususnya dibidang hukum pidana dan

hukum acara pidana. Dan skripsi ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di Fakultas

Hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.4.2 Aspek Aplikasi

Penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi kepada calon sarjana

hukum maupun para praktisi hukum pada saat memasuki lingkup dunia kerja,

khususnya kasus pidana yang spesifiknya adalah masalah pemidanaan terhadap kasus

narkotika dan memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana

penerapan pidana mati terhadap kasus narkotika di Indonesia saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yaitu Bab

Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Bab Pertama berisi materi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi, antara lain: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian;

Manfaat Penelitian; Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua

bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ketiga membahas mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan

penelitian, sifat analisis penelitian serta hambatan dan penanggulangannya dalam

penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab Keempat merupakan analisis hasil penelitian terhadap kronologis kasus, identitas

para pihak, daftar bukti-bukti dan analisa kasus yang penulis tangani yaitu tentang

tindak pidana narkotika.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini merupakan bab kesimpulan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam

penulisan skripsi ini, yaitu penerapan pidana mati menurut UU Nomor 35 Tahun

2009 dan saran atas hasil dan analisis yang ada.

 


