
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian Empiris pada umumnya menggunakan data primer diperoleh 

dari hasil observasi, dan wawancara.44 Adapaun wawancara telah dilakukan 

pada tanggal 21 Mei 2018 bersama Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi selaku 

Kepala Rehabilitasi Narkotika wawancara dilaksanakan di Badan Narkotika 

Nasional Kota Batam (Selanjutnya disebut BNNK Batam). 

Wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari S.Spi selaku Kepala 

Rehabilitasi Narkotika merupakan kondisi di BNNK Batam yang sulit 

diwawancara, sehingga yang mewakilkan untuk melangsungkan wawancara 

yang peneliti ajukan melalui Iby Melly Puspita Sari, S.Psi. namun dalam 

wawancara yang peneliti lakukan mampu dijawab dengan baik oleh Kepala 

Seksi Rehabilitasi Tersebut. 

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi, bahwa 

Kota Batam merupakan lahan basah bagi para pengedar, Kota Batam menjadi 

tempat berlabuh pertama kali narkotika tersebut masuk dari luar negeri lalu 

masuk ke Indonesia melalui Kota Batam terlebih dahulu. Narkotika menjadi 

resiko terbesar yang harus dicegah dari segi pemberantasan maupun 

pencegahan khususnya di Kota Batam. Resiko terbesar saat sekarang ini dari 

segala permasalahan yang dihadapi oleh BNNK Batam yaitu :

44 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Hlm 
156. 
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1. Penyelundupan Narkotika di Kota Batam 

Penyelundupan narkotika yang terjadi di tahun 2018 membuat heboh 

seluruh aparat penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah Kota 

Batam, bahkan Pemerintah Pusat dibuat heboh atas penyelundupan 

terjadi, sehingga membuat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yaitu Bapak Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Menteri Keuangan 

yaitu Ibu Sri Mulyani beserta jajaran hadir di Kota Batam untuk 

menyaksikan langsung barang bukti narkotika jenis Shabu merupakan 

hasil tangkapan oleh aparat penegak hukum wilayah Provinsi Kepulauan 

Riau dan Kota Batam. Dalam hal penangkapan besar ini merupakan suatu 

peringatan untuk lebih ketat lagi agar upaya-upaya yang dilakukan oleh 

para pengedar yang tidak bertanggung jawab tersebut takut untuk 

menyelundupkan narkotika tersebut. 

2. Pecandu dan Penyalahguna 

Bahwa dengan penangkapan atas penyelundupan narkotika tersebut 

tentu hal tersebut berdampak kepada pecandu maupun penyalahguna 

narkotika. Berdampaknya bisa kita lihat bahwa jumlah penangkapan 

Shabu tersebut merupakan hal yang tidak wajar membuat ke khawatiran 

atas meningkatnya jumlah para pecandu  ataupun penyalahguna yang 

khususnya di Kota Batam. Sama-sama kita mengetahui bahwa di zaman 

saat sekarang ini semua informasi dapat diakses dengan mudah, baik 

informasi positif maupun negative. Namun tidak sedikit juga pemuda-

pemudi di Kota Batam menerima informasi negatif yang sering mereka 

 
Universitas Internasional Batam 



78 

dapatkan. Bisa kita lihat saat sekarang ini jumlah pengunjung yang datang 

ke diskotik, pub ataupun café-café kebanyakan dari pemuda-pemudi. 

Kebebasan pergaulan membuat BNNK Batam harus lebih bekerja ekstra 

agar para pemuda-pemudi tersebut terhindar dari penyalahgunaan 

narkotika tersebut. Tidak sedikit juga pemuda-pemudi di Kota Batam 

kurang memahami dampak dari narkotika tersebut, mereka menggunakan 

narkotika hanya karena lifestyle atau gaya hidup agar dapat terlihat hebat 

di pergaulan bersama teman-temannya. 

Maka upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Batam yaitu dengan cara 

melibatkan peran peran masyarakat dan juga lingkungan keluarga agar dapat 

menjaga keluarga maupun lingkungannya jauh dari narkotika atau bersih dari 

narkotika. pencegahan yang sedang berjalan yaitu dengan cara memberikan 

pengetahuan sejak dini atas bahayanya narkotika dengan cara mengujungi 

sekolah-sekolah di Kota Batam. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

agar bekerja sama dengan BNNK Batam apabila melihat atau mengetahui 

dimana narkotika tersebut beredar baik dari pengedar maupun para pecandu 

dan penyalahguna narkotika tersebut.  

Untuk Kota Batam jumlah penyalahguna yang didata berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan 

Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan melakukan data berdasarkan 

jumlah se-Provinsi bukan jumlah penyalahguna per-Kota atau Kabupaten. 

Untuk data jumlah penyalahguna di Kota Batam sendiri BNNK Batam 

sampai saat ini belum melaksanakan penelitian yang pasti berapa jumlah 
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penyalahguna narkotika dari tahun 2014, 2015, dan 2017. Untuk data 2016 

angka pasti tidak tau berapa jumlah penyalahguna atau pecandu narkotika di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Tahun Jumlah Penyalahguna 
Narkotika Provinsi Kepulauan 

Riau (jiwa) 

Persentase Jumlah Penyalahguna 
Narkotika Kota 
Batam (Jiwa) 

2014 44.941 75% 33.705 

2015 41.767 73% 30.489 

2017 26.540 70% 18.578 

   

Tabel 4.1. Jumlah Penyalahguna Kota Batam 

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Batam (Hasil Wawancara) 

 

Lalu terkait jumlah kasus tindak pidana narkotika untuk Kota Batam 

bermuara langsung ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 

(selanjutnya disebut BNNP KEPRI), dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau 

(selanjutnya disebut POLDA KEPRI). Dalam penanganan kasus tindak 

pidana narkotika tersebut berdasarkan tahun penanganan. Dalam penanganan 

kasus tindak pidana narkotika tersebut tidak melihat berapa jumlah kasus 

tindak pidana narkotika tersebut, akan tetapi melihat kepada jumlah barang 

bukti yang di berhasil ditangkap. Maka dengan jumlah barang bukti yang 

ditangkap dapat dihitung ukuran setiap jumlah dengan para penyalahguna 

ataupun pecandu tersebut. Sehingga dalam hal ini BNNK Batam berfokus 

kepada 3 (tiga) bidang, yaitu pemberantasan narkotika dengan cara 

melakukan penangkapan terhadap Bandar ataupun pengedar narkotika di 

Kota Batam, pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan serta 
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pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Batam, dan juga 

melaksanakan program rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu 

narkotika yang ada di Kota Batam khususnya. 

Terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika ataupun pecandu 

narkotika tentu berdasarkan Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahguna 

ataupun pecandu narkotika dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis 

maupun rehabilitasi sosial. Hal ini merupakan langkah untuk menekan jumlah 

penyalahguna dan pecandu narkotika. Karena penyalahguna dan pecandu 

merupakan korban dari penggunaan narkotika tersebut. Berdasarkan medis 

bahwa kecanduan narkotika atau menggunakan narkotika itu merupakan 

penyakit. Sehingga perlu adanya pemulihan atau penyembuhan atas penyakit 

itu yaitu dengan cara rehabilitasi. Kalau dimasukan kedalam Lembaga 

Permasyarakatan maka hal ini sama saja membuat para penyalahguna dan 

pecandu akan berbahaya buat kondisi para penyalahguna dan pecandu 

tersebut.45 

 

4.2. Pembahasan 

A. Penerapan Ancaman Pidana Kejahatan Narkotika tidak dapat 

Menekan Penyelundupan Narkotika di Kota Batam 

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan yang di kategorikan 

sebagai kejahatan luar biasa atau sering juga disebut sebagai 

Extraordinary Crime, maka dalam penanganan narkotika juga harus 

45 Hasil wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi di 
BNNK Batam pada tanggal 21 Mei 2018. 
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berbanding lurus dengan kejahatannya. Penanganan Tindak Pidana 

Narkotika diatur dialam Undang-Undang Narkotika, didalam Undang-

Undang Narkotika mengatur penerapan hukuman bagi para pengedar 

maupun penyalahguna ataupun pecandu. hukuman yang diberikan bagi 

para pengedar terbilang luar biasa yaitu berupa hukuman mati, hukuman 

seumur hidup, hukuman pidana penjara, hukuman pidana denda. Namun 

beda halnya dengan penangnannya penyalahguna dan pecandu narkotika. 

dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu dengan 

cara rehabilitasi yaitu dengan cara proses pengobatan agar para 

penyalahguna dan pecandu narkotika terbebas dari narkotika. 

Didalam Undang-Undang Narkotika tersebut dapat digunakan untuk 

hal-hal tertentu saja yaitu dialam pasal 7 menjelaskan yaitu : 

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi” 
 
Akan tetapi banyak masyarakat di Indonesia khususnya Kota Batam 

menyalahgunakan pemakainnya. Bahkan peredaran narkotika sangat 

massif, beredarnya di Kota Batam apabila ditinjau dari hukum adalah sah 

keberadaanya, namun permasalahannya yaitu penggunaan narkotika 

tanpa izin itu dilarang serta segala upaya bentuk peredaran yang tidak 

memiliki izin juga dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. 

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan 

pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang 

demikian dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat sering 
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menggunakan narkotika dengan dosis besar sehingga dapat memabukkan 

dan ketagihan yang berlebihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika 

dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang 

mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental bik fisik maupun 

psikis pemakai narkotika khusunya generasi muda. Penyalahguna dan 

pecandu narkotika sudah dimasuk ke semua elemen masyarakat, dari 

pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, pelajar baik 

siswa maupun mahasiswa, dan juga anak-anak yang masih dibawah 

umur. 

Didalam kasus Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Kepulauan Riau 

khususnya Kota Batam, upaya pemberantasan terus dijalankan. 

Berdasarkan data yang didapatkan kasus narkotika yang ditangani oleh 

BNNP KEPRI dan POLDA KEPRI Berikut adalah jumlah kasus tindak 

pidana narkotika di BNNP KEPRI yang tergambar dalam tabel 

berdasarkan tahun 2014 – 2017 : 

Tahun Jumlah Kasus 
Narkotika 

Jumlah 
Tersangka 

Barang Bukti 

2014 28 24 
764,9 gram (Ganja), 5.685,84 gram 

(Shabu), 186 butir (ekstasi), 0,22 (heroin) 

2015 57 91 64,15 gram (ganja), 8.980,53 gram 
(shabu), 315 butir (ekstasi) 

2016 62 88 22.110 gram (ganja), 17.650 gram (shabu) 
27.979 butir (ekstasi) 

2017 21 92 37.740 gram (ganja), 14.410 gram (shabu), 
398 butir (ekstasi) 

Tabel 4.2. Jumlah Penanganan Kasus Narkotika BNNP KEPRI 

Sumber : https://batampos.co.id/2018/03/26/batam-jalur-perdagangan-narkoba/ 
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Berdasarkan tabel jumlah penanganan kasus narkotika yang 

dilakukan oleh  BNNP KEPRI berdasarkan tahun maka bisa dilihat 

bahwa setiap tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan baik dalam 

jumlah kasus, jumlah tersangka dan barang bukti yang didapatkan. Maka 

dalam hal ini untuk melihat dampak narkotika dapat dilihat dari jumlah 

Barang Bukti yang didapatkan bukan dari jumlah kasus ataupun jumlah 

tersangka. Terkait barang bukti ganja pada tahun 2015 mengalami 

penurunan kuantitas barang buktinya, lalu untuk tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2017 barang bukti ganja mengalami peningkatan, yang 

artinya bahwa ganja menjadi narkotika yang banyak digunakan oleh 

penyalahguna dan pecandu narkotika di kota Batam. 

Lalu untuk data jumlah kasus tindak pidana narkotika yang ditangani 

oleh POLDA KEPRI berdasarkan tahun 2016 – Maret 2018 yaitu : 

Tahun Jumlah Kasus 
Narkotika 

Jumlah 
Tersangka 

Barang Bukti 

2016 531 685 
18.169 kilogram (ganja), 83.481 kilogram 

(Shabu), 58.400,5 (ektasi), 111 butir 
(heppy five), 942 gram (heroin) 

2017 355 502 

22.110 kilogram (ganja), 17.650 kilogram 
(shabu) 27.979 butir (ekstasi), 175.01 gram 

(heroin), 2.256 butir (heppy five), 7.008 
butir (dextro, 891 butir (Pil MM), 434 butir 

(Pil PCC). 

Maret 2018 96 146 26,57 kilogram (ganja), 109,60 kilogram 
(shabu), 27.352 butir (ekstasi), 50.100 butir 

(Katitona),  
Tabel 4.3. Jumlah Penanganan Kasus Narkotika POLDA KEPRI 

Sumber : https://batampos.co.id/2018/03/26/batam-jalur-perdagangan-narkoba/ 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penanganan kasus tindak pidana 

narkotika yang ditangani oleh POLDA KEPRI jauh lebih besar 
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ketimbang BNNP KEPRI. Sama halnya seperti peneliti jelaskan dengan 

data tabel jumlah penanganan kasus narkotika BNNP KEPRI. Bahwa 

untuk melihat dampak dari penanganan kasus tindak pidana narkotika, 

maka yang perlu diperhatikan ialah jumlah barang bukti yang berhasil 

ditangkap oleh POLDA KEPRI. Jumlah barang bukti ganja yang 

ditangani oleh POLDA KEPRI mengalami peningkatan pada tahun 2017, 

akan tetapi maret 2018 jumlah barang bukti ganja masih dibilang kecil. 

Namun hasil jumlah tersebut terus meningkat karena jumlah kasus tahun 

2018 masih perhitungan sampai bulan maret. Apabila kita melihat jumlah 

barang bukti tahun 2017 lebih banyak macam-macam barang bukti 

narkotika tersebut. Namun jumlah barang bukti maret 2018 sudah 

mengalami kenaikan drastis dan bahkan hampir sama dengan jumlah 

barang bukti tahun 2017. 

Kasus tindak pidana narkotika menjadi jumlah tindak pidana yang 

lebih banyak dari jumlah tidak pidana yang lainnya. Ini merupakan 

menjadi permaslahan serius bagi negara Indonesia untuk daerah Kota 

Batam yang merupakan tempat jalur transito barang narkotika tersebut 

untuk dapat disebarkan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam 

penanganan tindak pidana narkotika di kota Batam hanya beberapa kasus 

yang di putus hukuman mati bagi terpidana narkotika oleh hakim 

pengadilan negeri batam yaitu : 

1. Terdakwa Ong Beng Song alias Ong alias Ben alias Bos 
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Terdakwa Ong Beng Song merupakan Warga Negara Asing 

yang berasal dari Singapura di jatuhi hukuman mati pada tanggal 10 

maret 2014, karena telah menyelundupkan narkoba jenis ekstasi 

yaitu sebanyak 163.365 Butir, namun dalam perkara ini menjaring 3 

(tiga) pelaku. 

2. Terdakwa Azmee 

Terdakwa Azmee merupakan Warga Negara Asing yang berasal 

dari Malaysia di jatuhi hukuman mati pada tanggal 10 maret 2014, 

karena telah menyelundupkan narkoba jenis ekstasi yaitu sebanyak 

163.365 Butir. Azeem merupakan salah satu dari ke tiga pelaku 

kasus tersebut; 

3. Terdakwa Mohammad Solehuddin 

Terdakwa Mohammad Solehuddin merupakan Warga Negara 

Asing yang berasal dari Malaysia di jatuhi hukuman mati pada 

tanggal 10 maret 2014, karena telah menyelundupkan narkoba jenis 

ekstasi yaitu sebanyak 163.365 Butir, merupakan salah satu pelaku 

dari ketiga pelaku. 

4. Terdakwa Toni Alias Akiong 

Toni Alias Akiong di vonis oleh ketua majelis hakim Sarah Lois 

didampingi hakim anggota Endi dan Jasael serta Jaksa Penuntut 

Umum yaitu Bani Ginting pada tanggal 17 Februari 2016 telah 

dijatuhi hukuman mati dijerat pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) 
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Undang-Undang Narkotika. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada 

Toni tersebut dengan barang bukti 1.029 kilogram shabu.46 

Nama-nama diatas tersebut merupakan orang-orang yang telah 

dijatuhi hukuman mati atas kasus tindak pidana narkotika, namun berikut 

adalah beberapa orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup di 

pengadilan negeri Kota Batam yaitu : 

1. Terdakwa Yulia Suryani alias Angin 

Terdakwa Yulia Suryani alias Angin merupakan kurir yang 

membawa 4.064 gram Shabu dari Malaysia yang merupakan suruhan 

suaminya Ahmad Junaidi merupakan suami terdakwa. Yuli Suryani 

ini mengantarkan Shabu tersebut dengan diberikan upah sebesar Rp. 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun didalam 

tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terdawa Yuli Suryani alias 

Angin yaitu 20 tahun penjara. Dalam melancarkan aksinya terdakwa 

Yuli Suryani telah melakukan enam kali pengantaran, sehingga 

dalam hal ini membuat majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 

seumur hidup pada tanggal 14 Maret 2017 kepada terdakwa Yuli 

Suryani alias Angin; 

2. Terdakwa Awaludin alias Pak Toni 

Terdakwa Awaludin alias Pak Toni merupakan kurir yang 

membawa shabu dari Malaysia menuju Aceh namun sebelum 

berangkat ke Aceh terdakwa Pak Toni transit ke Batam. Terdakwa 

46 Hasil wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi di 
BNNK Batam pada tanggal 21 Mei 2018. 
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Pak Toni membawa 20.496 gram Shabu. Pak Toni terbebas dari 

hukuman mati. Ia hanya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati 

Kepri yaitu hukuman seumur hidup. Berdasarkan tuntutan yang 

diajukan oleh Jaksa maka Majelis Hakim Pengadilan Batam 

memutuskan Pak Toni dengan hukuman pidana seumur hidup pada 

tanggal 05 Juni 2017; 

3. Terdakwa Aelxander Francis 

Terdakwa Alexander Francis merupakan kurir membawa 4.400 

gram shabu dari Malaysia. Dalam putusan hakim pada tanggal 12 

Juni 2017, Majelis hakim yang dipimpin Zulkifli menjatuhkan 

hukuman pidana penjara seumur hidup. Alexander merupakan 

penyanyi dari Malaysia yang berasal dari India, dalam berperan 

menjadi kurir terdakwa Alexander tidak hanya menjalankan sendiri 

namun ada pelaku lainnya; 

4. Terdakwa Krishnan Palaniyapan 

Terdakwa Krishnan Palaniyapan merupakan salah satu pelaku 

yang menjadi rekanan Alexander Francis dalam membawa 4.400 

gram Shabu. Terdakwa Krishnan Palaniyapan menjalani sidang 

bersama rekannya yaitu Terdakwa Alexander Francis. Dalam 

putusan yang dijatuhi majelis hakim pada tanggal 12 Juni 2017 
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terdakwa Krishnan Palaniyapan juga di jatuhi hukuman pidana 

penjara seumur hidup.47 

Berdasarkan teori pemidanaan menurut Mulyadi dan Barda Nawawi 

Arief ada 3 (tiga) yaitu, bahwa pidana itu pada hakikatnya merupakan 

suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang 

tidak menyenangkan, maka dalam hal ini bagi kejahatan tindak pidana 

narkotika terkait dengan hal tersebut sangat jelas bahwa para terpidana 

narkotika khususnya bagi pengedar diberikan hukuman sanksi pidana 

mati, hukuman sanksi pidana penjara seumur hidup, sanksi pidana penjara 

dan sanksi pidana denda. 

Lalu pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), maka dalam hal ini yang 

berwenang didalam tindak pidana kejahatan narkotika yaitu BNN dan 

POLRI berwenang atas penyelidikan, penangkapan serta penahanan, 

Kejaksaan berwenang dalam proses penuntutan di pengadilan, serta 

Hakim dipengadilan berwenang menjatuhkan hukuman pidana bagi para 

tindak pidana kejahatan narkotika. 

Lalu pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana menurut Undang-Undang.48 Hal ini seseorang yang 

dimaksud adalah pengedar ataupun kurir yang dimana dikenakan pidana 

berdasarkan Undang-Undang Narkotika. 

47 Hasil wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi di 
BNNK Batam pada tanggal 21 Mei 2018. 
48 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), 
Hlm. 4. 
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Berdasarkan uraian diatas merupakan bentuk hukuman dari tindak 

pidana kejahatan narkotika yang di Kota Batam. Betapa seriusnya 

Undang-Undang Narkotika untuk memberikan pidana kepada para pelaku 

tindak pidana kejahatan narkotika. hukuman mati menghantui para 

pengedar. Dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik 

Indonesia Bapak Joko Widodo menyampaikan pidato dalam kesempatan 

pada acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2016 

menyampaikan bahwa Indonesia melawan setia kejahatan luar biasa 

Narkotika. Indonesia menyatakan sikap perang terhadap kejahatan luar 

biasa narkotika. 

Dalam berapa uraian yang diatas atas beberapa kejahatan tindak 

pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati hanya beberapa kasus di 

Indonesia. Apabila melihat secara luas, Hukuman Mati atas tindak pidana 

narkotika sudah mencapai 60 (enam puluh) terpidana yang sudah 

dilakukan eksekusi mati di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. 

Eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah memasuki 

Jilid IV sementara eksekusi mati Jilid I sampadi dengan Jilid 3 telah 

berlangsung. Dalam pelaksanaan eksekusi mati membuat pemerintah 

negara Francis maupun Pemerintah negara Brazil mengecam eksekusi 

mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena dalam eksekusi 

mati yang sedang berlangsung terdapat Warga Negara dari negara Francis 

dan negara Brazil yang akan di eksekusi mati. Bahkan negara Francis dan 

Brazil menarik kedutaan besar dari Indonesia, hal tersebut merupakan 
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bentuk pengecaman atas eksekusi mati yang dilakukan. Namun tetap saja  

dalam hal hukuman mati merupakan tindakan untuk membuat para 

pengedar agar takut untuk menyelundupkan narkotika tersebut ke 

Indonesia. Apabila kita melihat kasus yang pada tahun ini juga terjadi 

yaitu tepatnya pada bulan februari ada beberapa kasus besar narkotika 

yang berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum wilayah Provinsi 

Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Berikut kasusnya antara lain 

yaitu : 

1. pertama yang berhasil dilakukan yaitu pada tanggal 1 Februari 2018, 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menangkap 

empat orang warga negara Malaysia di Jalan Raja Ali Haji kawasan 

jodoh, Kota Batam. Empat tersangka warga negara Malasysia 

tersebut tertangkap membawa 40.000 butir pil ekstasi yang berasal 

dari Malaysia dan akan di bawa ke Jakarta. Keempat tersangka 

masuk ke Batam melalui pelabuhan Internasonal Batam Centre. 

Sementara pil ekstasi di selundupkan melalui pelabuhan tikus dibawa 

seorang kurir; 

2. Pada tanggal 4 februari 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Kepulauan Riau kembali menangkap 1 warga negara Indonesia 

berusia 27 tahun di Perumahan Merlion Blok V No. 10, Kelurahan 

Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Tersangka 

kedapatan memiliki sabu seberat 1.011 gram. Sabu tersebut dibawa 
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dari Malaysia oleh tersangka melalui pantai Tanjung Bemban, 

Kecamatan Nongsa, Kota Batam; 

3. Pada waktu yang sama tanggal 4 februari 2018, Satuan Reserse 

Polresta Barelang menangkap seorang kurir sabu warga negara 

Malaysia yang baru berlabuh di pelabuhan rakyat kawasan Jembatan 

1 Barelang. Sabu yang diamankan sebanyak 6.219 gram, sementara 

pil ekstasi sebanyak 27.296 butir, dibawa langsung dari Malaysia; 

4. Pada tanggal 5 Februari 2018, Badan Narkotika Nasional Kota 

Batam menciduk dua tersangka di depan Toko Bangunan Inti Jaya, 

Pasar Sei Harapan Blok B No. 9, Sekupang. Dua tersangka tersebut 

memiliki sabu seberat 1.468,83 gram. Sabu berasal dari Bandar yang 

sedang buron dan sekarang berada di Malaysia; 

5. Pada tanggal 7 Februari 2018, Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut menangkap kapal Sunrise Glory asal Taiwan berbendera 

Singapura di Selat Philips. Setelah diperiksa, kapal tersebut berisi 

1.000.000 gram sabu yang kemudian diserahkan ke Badan Narkotika 

Nasional untuk penyidikan lebih lanjut; 

6. Pada tanggal 20 februari 2018, Tim Patroli 2017 milik Bea Cukai 

Batam dan Kepolisian Air dan Udara serta Kepolisian Daerah 

Kepulauan Riau mencegat kapal pembawa sabu asal Taiwan, KM 

61870. Kapal tersebut tertangkap di perairan karang Banteng, 

Anambas sekira pukul 02.00 wib dinihari. Setelah melakukan 
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pemeriksaan ternyata di dalam lambung kapal dterdapat 81 karung 

sabu atau berat totalnya mencapai 1.600.000 gram sabu; 

7. Pada tanggal 23 februari 2018, patrol Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai Khusus Kepulauan Riau telah mengamankan kapal asing yang 

diduga membawa narkotika jenis sabu. Kapal tersebut diamankan di 

perairan Karimun, perbatasan antara singapura dan Indonesia. Dari 

informasi yang dihimpun, kapal tersebut berasal dari Myanmar. Saat 

kapal diamankan terdapat 27 anak buah kapal diatas kapal tersebut. 

Dari warga Cina, Indonesia dan Kore Utara. Berdasarkan hasil 

penangkapan berhasil menangkap 3.000.000 gram sabu.49 

Bahwa kasus yang terjadi pada bulan Februari 2018 itu sangat 

menghebohkan atas kasus tindak pidana narkotika yang pernah di tangani 

sebelumnya. Karena pada kasus yang terjadi pada bulan februari tersebut 

penangkapan yang terjadi dalam waktu yang berdekatan, lalu dalam 

penangkapan juga memiliki jumlah barang bukti yang sangat fantastis 

sehingga dalam hal ini apabila melihat betapa seriusnya Undang-Undang 

Narkotika yang menjatuhi hukuman mati atas kasus tindak pidana 

narkotika sudah seharusnya hal tersebut menjadi pelajaran penting buat 

para pengedar narkotika baik jaringan gelap nasional maupun jaringan 

internasional. Dalam kasus yang terjadi dan juga hukuman mati yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak membuat efek yang berarti 

bagi para pengedar. Hukuman mati yang telah terjadi tidak membuat para 

49 http://batam.tribunnews.com/2018/02/23/7-tangkapan-narkoba-kakap-di-kepri-selama-februari-
2018-ngeri-belasan-juta-orang-diselamatkan. Diakses pada tanggal 11 Juni 2018, pukul 19.00 wib. 
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pengedar takut. Sehingga dalam hal ini ada suatu permasalahan yang 

serius sebenarnya yang harus diperhatikan. Hukuman mati bukan suatu 

jalan yang ampuh untuk menekan narkotika dalam bentuk peredarannya. 

Permaslahan yang diakibatkan adanya penyelundupan narkotika di 

Kota Batam meskipun hukuman sudah sangat tinggi ternyata mempunyai 

alasan tersendiri bagi para pengedar maupun kurir untuk 

menyelundupkan narkotika, yaitu Adanya bayaran bagi kurir yang 

terbilang sangat tinggi. Dalam upaya penyelundupan yang dilakukan oleh 

kurir atas perintah pengedar, para kurir bisa dapat menghasilkan uang 

yang sangat tinggi seperti contoh penyelundupan yang terjadi pada 

tanggal 04 Februari 2018 atas penyelundupan narkotika jenis sabu 

seberat 6.219 gram dan 27.296 butir pil ekstasi. Alasan penyelundupan 

yang dilakukan karena ada  bayaran yang terbilang sangat fantastis yaitu 

sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).50 hal ini yang 

menjadi dasar mengapa penyelundupan masih saja terjadi meskipun 

hukuman pidana narkotika sudah relatif tinggi. 

Seharusnya yang dilakukan Dalam upaya pencegahan narkotika 

maka kita akan melihat dari sisi ilmu ekonomi dimana terdapat adanya 

hukum permintaan atau Demand dan juga hukum penawaran atau Supply. 

Kalau kita lihat kedalam Undang-Undang Narkotika, maka permintaan 

atau demand dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika 

lalu untuk penawaran atau supply dikategorikan sebagai pengedar. Dalam 

50https://www.liputan6.com/regional/read/3280730/demi-rp-40-juta-pemuda-batam-nekat-
selundupkan-narkoba-dari-malaysia. Diakses pada tanggal 10 juli 2018, pukul 19.00 wib. 
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penyampaian pidato yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika 

Nasional yaitu Bapak Budi Waseso mengatakan permasalahan narkoba 

itu bisa diatasi jika demand (permintaan) dan supply (pasokan) bisa 

ditangani secara proposional. Ketika tidak ada demand, maka otomatis 

barangnya supply akan hilang karena tidak laku. Dalam konteks demand 

reduction, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan 

pada masyarakat agar mereka kebal terhadap narkotika tersebut. 

Meskipun didalam hukum pasar, narkotika tidak bisa dijadikan objek 

penjualan akan tetapi BNN sendiri menggunakan hukum pasar itu untuk 

melakukan upaya pengurangan narkotika di Indonesia. Upaya penekanan 

demand, BNN memberikan upaya dengan cara merehabilitasi para 

penyalahguna dan pecandu narkotika. dengan cara merehabilitasi tersebut 

dapat menurunkan demand. Sehingga barang atas penawaran supply 

tersebut berkurang masuk kedalam Negara Indonesia. 

Dalam pelaksanaan untuk menekan angka peredaran narkotika di 

Indonesia khususnya kota Batam tidak bisa hanya dilakukan dengan cara 

menekan pengedarnya saja, tidak bisa dengan cara memberantas para 

pengedarnya saja. Namun harus dilakukan dengan cara penyalahguna dan 

pecandu narkotika untuk tidak lagi menggunakan narkotika tersebut. 

Dengan upaya mencegah penyalahguna dan pecandu narkotika untuk 

tidak menggunakan narkotika adalah hal yang tepat untuk masuknya 

narkotika ataupun peredarannya di Kota Batam. 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Freidman 

yaitu tentang teori sistem hukum itu berhasil atau tidaknya penegakan 

hukum bergantungan pada Struktur Hukum atau legal structure, 

Substansi Hukum atau legal substance, dan Budaya Hukum atau legal 

culture. Apabila kita melihat dari teori sistem hukum.51 

Didalam Substansi hukum atau legal substance atas tindak pidana 

narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika. dalam Undang-Undang 

Narkotika hanya beberapa hukum yang selalu dilaksanakan didalam 

tindak pidana narkotika. sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian 

peneliti ada salah satu pasal yang tidak dilaksanakan dalam tindak pidana 

narkotika yaitu didalam pasal 131 Undang Undang Narkotika yang 

berbunyi : 

“setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya 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 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan 
pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima juta 
rupiah).” 
 
Didalam isi pasal 131 Undang-Undang Narkotika dapat dilihat 

bahwa setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika yaitu adanya peredaran, jual beli narkotika, menyimpan, 

memakai atau menggunakan, menyelundupkan dalam jumlah besar, 

51 Lawrence M. Friedmann, The Legal System: A Social Science Perspective, diterjemahkan oleh 
M. Kozim,(Bandung: Nusamedia,2011), hlm. 3 
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maka masyarakat bisa dipidana. Tapi didalam substansi hukum ini yang 

tidak pernah terlaksana. 

Lalu didalam Struktur Hukum atau legal structure, didalam Undang-

Undang Narkotika yaitu BNN pusat maupun BNN yang berada disetiap 

daerah baik itu tingkap Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau kota 

serta Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI pusat maupun tingkat 

daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam upaya tindak pidana 

nakrkotika sudah seharusnya para penegak hukum BNNK Batam 

khususnya dan POLRESTA Batam, Rempang dan Galang. Sudah 

seharusnya menegakan hukum didalam Undang-Undang Narkotika 

dengan melihat semua ketentuan pidananya, yaitu penegakan pidana baik 

dari segi pengedar, pecandu dan penyalahguna narkotika serta masyarkat 

yang juga terlibat untuk ditegakan ketentuan pidana yang ada didalam 

Undang-Undang Narkotika. 

Lalu didalam Budaya Hukum atau legal culture, dengan adanya 

Undang-Undang Narkotika serta aparat penegakan hukum atas tindak 

pidana narkotika maka dialam budaya hukum dapat diterima didalam 

lingkungan masyarakat dengan memperhatikan norma-norma masyarakat 

dan juga nilai-nilai dimasyarkat. Apabila kita melihat narkotika didalam 

lingkungan masyarakat banyak sekali yang berbenturan dengan norma-

norma dimayrakat salah satunya norma agama, norma sosial dan norma 

hukum. Maka Undang-Undang Narkotika dapat dengan mudah untuk 

ditegakan dan para penegak hukum juga dapat menjalankan 
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kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Narkotika mampu 

bersinergi dengan masyarakat. 

Upaya untuk memberikan efek jerah dengan menjatuhi hukuman 

mati kepada para pengedar bukan menjadi hal yang ampuh untuk 

menekan angka peredaran narkotika. tetapi dengan cara menegakan 

hukum terhadap masyarakat juga perlu. Karena dengan ditegakan hukum 

tersebut maka upaya dalam pemberantasan dan pencegahan dapat 

berjalan dengan baik serta dari segi penyalahguna dan pecandu narkotika 

juga harus ditegakan hukumnnya yaitu dengan pelaksanaan rehabilitasi 

tersebut sudahkah berjalan dengan baik. 

 

B. Efektifitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi di BNNK Batam 

Dalam Undang-Undang Narkotika, Penyalahguna dan Pecandu 

Narkotika dalam tindak pidana narkotika tidak lagi dipenjara melainkan 

dilakukan rehabilitasi. Sebenarnya didalam Undang-Undang No 09 

Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tertulis sangat jelas tindakan yang 

seharusnya dilakukan oleh para penyalahguna dan pecandu narkotika 

yaitu melalui proses rehabilitasi narkotika. Namun pada fakta yang 

terjadi Undang-Undang Narkotika tahun 1976 tersebut tidak pernah 

terdengar pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia. Banyak sekali para 

penyalahguna dan pecandu narkotika di pidana penjara. 

Lalu didalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika) menjelaskan juga tindakan yang harus 
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dilakukan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika yang terikat 

dengan kasus hukum atau Compulsery tetapi melalui tahap hukum namun 

pada akhirnya para pecandu atau penyalahguna akan dilakukan 

rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi yang menjadi program dari BNN 

melalui Undang-Undang Narkotika baru terdengar program rehabilitasi 

tersebut di kuatkan.  

Pelaksanaan Rehabilitasi ini juga diatur dalam Peraturan Bersama 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 

Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa 

Agung Republik Indonesia  Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, Kepala Badan 

Nakrotika Nasional Republik Indonesia Nomor 

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan pecandu narkotika dan 

korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. 

(selanjutnya disebut PERBER MA) Didalam PERBER MA ini 

menjelaskan bagaimana setiap proses permasalahan hukum bagi para 

penyalahguna dan pecandu narkotika dapat memohon untuk mengajukan 

rehabilitasi dari awal penyidikan hingga berupa suatu penetapan ataupun 

putusan hakim, maka dalam hal PERBER MA ini membuat para 

penyalahguna dan pecandu tidak ditahan akan tetapi di rehabilitasi. 
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Namun penyalahguna dan pecandu yang tertangkap dalam keadaan 

menggunakan, maka barang bukti dari hasil tangkapan tersebut harus 

menunjukan bahwa barang bukti narkotika pemakaian satu hari. Didalam 

pasal 1 angka 5 PERBER MA menjelaskan yaitu : 

“Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu 
yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh 
penyalahguna narkotika” 
 
Namun didalam barang bukti narkotika pemakaian satu hari tersebut 

mempunyai jenis narkotika beserta ukuran setiap jenis narkotika tersebut. 

Maka ada klasifikasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang bisa 

direhabilitasi berdasarkan jenis dan jumlah yang dibawa oleh 

penyalahguna dan pecandu narkotika ketika sedang proses hukum 

tangkap tangan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut diatur didalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 

2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 

Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial (selanjutnya disebut SEMA 04 Tahun 2010), namun didalam 

SEMA 04 Tahun 2010 tersebut tidak hanya mengatur tentang jenis dan 

ukurannya saja. Namun penyalahguna dan pecandu narkotika tidak 

terlibat dalam peredaran gelap narkotika. didalam Pasal 2 huruf (a), (b), 

(c), (d) dan (e) SEMA 04 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut : 

“a) Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik Kepolisian 
Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam 
kondisi tertangkap tangan; 
b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan 
barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain 
sebagai berikut : 
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1) Kelompok Metamphetamine (Shabu) : 1 gram; 
2) Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir; 
3) Kelompok Heroin : 1,8 gram; 
4) Kelompok kokain : 1,8 gram; 
5) Kelompok Ganja : 5 gram; 
6) Daun Koka : 5 gram; 
7) Meskalin : 5 gram; 
8) Kelompok Psilosybin : 3 gram; 
9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram; 
10) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram; 
11) Kelompok Fentanil : 1 gram; 
12) Kelompok Metadon : 0,5 gram; 
13) Kelompok Morfin : 1,8 gram; 
14) Kelompok Petidin : 0,96 gram; 
15) Kelompok Kodein : 72 gram; 
16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg 

c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika 
berdasarkan permintaan penyidik; 
d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah 
yang ditunjuk oleh hakim; 
e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam 
peredaran gelap.” 
 
Apabila kita melihat sejarah Balai Besar Rehabilitasi Badan 

Narkotika Nasional yang berada di Lido, Bogor. Bahwa Balai besar 

rehabilitasi BNN tersebut diawali dengan Wisma Parmadi Siwi pada 31 

Oktober 1974 yang langsung diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto. Pada 

awal mulanya Wisma Parmadi Siwi bertujuan untuk mendidik tahanan 

anak nakal dan Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian pada tahun 

1985, wisma ini menjadi tempat rehabilitasi bagi anak nakal dan korban 

narkotika. akan tetapi pada tahun 2002, namanya berubah menjadi Unit 

Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido, tujuannya menjadi tempat rehabilitasi 

para korban narkoba. Namun hingga belakangan ini, namanya berubah 
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menjadi Balai Besar Rehabilitasi BNN atau disingkat menjadi 

Babesrehab BNN. 52 

Berdasarkan data yang terurai diatas bahwa jumlah penyalahguna 

dan pecandu narkotika di wilayah Batam dari tahun 2014, tahun 2015 

dan tahun 2017. Penyalahguna mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Namun apabila melihat jumlah yang melaksanakan rehabilitasi narkotika 

yang dilaksanakan di BNNK Batam pada periode 2016 – Maret 2018 

yaitu sebagai berikut : 

Tahun Jumlah Residen 
Rehabilitasi 

2016 120 

2017 128 

Maret 2018  37 

Tabel 4.4. Data Jumlah Residen Rehabilitasi 2016 – Maret 2018 

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Batam 

 

Berdasarkan jumlah residen rehabilitasi tahun 2016 yaitu sebanyak 

120 jiwa yang melaksanakan rehabilitasi. Lalu untuk tahun 2017 

sebanyak 128 jiwa yang melaksanakan rehabilitasi dan pada bulan maret 

tahun 2018 yang telah mendaftar untuk menjadi residen rehabilitasi 

sebanyak 37 jiwa. Dari data jumlah yang melaksanakan rehabilitasi 

terdiri dari pekerja di pemerintahan maupun swasta, pelajar baik siswa 

maupun mahasiswa serta pengangguran di Kota Batam. Hal ini tentu 

52 https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Besar_Rehabilitasi_Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia. 
Diakses pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 10.00 wib. 
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menjadi suatu ukuran dengan jumlah penyalahguna yang melaksanakan 

rehabilitasi dan juga yang tidak melaksanakan rehabilitasi. 

Apabila melihat dari sisi penyalahguna dan pecandu narkotika 

dengan jumlah penyalahguna yang melaksanakan rehabilitasi sangat 

tidak relevan perbandingan dari sisi penurunan jumlah penyalahguna dan 

pecandu narkotika di batam. Di dalam tahun 2014 jumlah penyalahguna 

dan pecandu narkotika yaitu sebanyak 33.705 jiwa, namun untuk tahun 

2014 pelaksanaan rehabilitasi belum bisa terlaksana di Kota Batam, 

karena Loka Rehabilitasi BNNP Kepri baru diresmikan yaitu pada 

tanggal 16 Desember 2018 yang disahkan oleh Kepala BNN yaitu 

Komjen. Pol. DR. Anang Iskandar, SH., M.H. didampingi oleh Gubernur 

Provinsi Kepulauan Riau yaitu Bapak H. Muhammad Sani. Dalam 

peresmian yang dilaksanakan tersebut. Pelaksanan rehabilitasi belum bisa 

dilakukan karena belum ada tenaga ahli dibidang medis maupun 

psikolog. Maka tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 masih dalam 

tahap persiapan untuk mempersiapkan penerimaan calon residen yang 

akan melaksanakan rehabilitasi. 

Lalu ditahun 2015 jumlah penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu 

sebanyak 30.489 jiwa dan untuk pelaksanaan rehabilitasi di tahun 2015 

baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2015 yang dimana jumlah 

residen masuk kedalam laporan jumlah residen yang melaksanakan 

rehabilitasi tahun 2016. Lalu ditahun 2016 jumlah penyalahguna dan 

pecandu narkotika tidak ada jumlah yang pastinya, karena BNNK Batam 
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sendiri tidak melaksanakan penelitian atas jumlah penyalahguna dan 

pecandu narkotika di Kota Batam. Perhitungan yang selama ini dilakukan 

yaitu dari BNN yang membidangi Pusat Penelitian Data dan Informasi. 

Namun ditahun 2016 jumlah residen yang melaksanakan rehabilitasi 

sebanyak 120 jiwa. Untuk tahun 2017 jumlah penyalahguna dan pecandu 

narkotika yaitu sebanyak 18.578 jiwa dan jumlah residen yang 

melaksanakan rehabilitasi yaitu 128 jiwa. Apabila kita melihat angka 

penurunan didalam jumlah penyalahguna dan pecandu narkotika di Kota 

Batam tidaklah masuk akal apabila kita melihat jumlah penyalahguna dan 

pecandu narkotika yang melaksanakan rehabilitasi. 

Data jumlah penyalahguna dan pecandu narkotika yang dilakukan 

oleh BNN yang membidangi Pusat Penelitian Data dan Informasi 

tidaklah melakukan sample mendetail. Apabila dilihat langsung 

kelingkungan masyarakat jumlah penyalahguna dan pecandu di kota 

Batam berdasarkan data dari BNN tidak sesuai dengan data dilingkungan 

masyarakat Kota Batam. 

Untuk melihat sejauh mana untuk menekan angka demand atau 

penawaran yang peneliti bahas maka dapat dilihat sejauh mana 

efektivitas rehabilitasi narkotika di BNNK Batam. Pelaksanaan program 

rehabilitasi masih banyak permasalahan permasalahan yang terjadi. 

Permasalahan yang terjadi untuk mengukur suatu efektivitas rehabilitasi 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Rehabilitasi belum bisa menjamin secara penuh kepada 

penyalahguna dan pecandu narkotika untuk sembuh total agar tidak 

menggunakan narkotika. sebagai suatu permasalahan yang 

sebenarnya yaitu penyalahguna dan pecandu narkotika yang 

dikategorikan pengguna berat maka untuk menyembuhkannya tidak 

bisa dilaksanakan hanya beberapa tahun saja. Pelaksanaan bagi 

pecandu berat tersebut yaitu tidak memiliki batasan waktu. Dalam 

artian pecandu narkotika berat tersebut harus dilakukan rehabilitasi 

seumur hidupnya sampai benar benar sembuh, padahal seharusnya 

BNNK Batam berdasarkan kewenangannya memberikan jaminan 

kesembuhan kepada penyalahguna dan pecandu narkotika agar 

mereka mempunyai keinginan untuk mengikuti program rehabilitasi 

tersebut; 

2. Tumpang tindih kewenangan yang membuat pelaksanaan rehabilitasi 

terkadang dijadikan tempat untuk para pengedar bersembunyi dari 

permasalahan hukum yang akan dihadapi para pengedar tersebut. 

Apabila penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu 

POLRESTA Barelang maka untuk menangani kasusnya maka 

kewenangan POLRESTA Barelang dengan melaporkan setiap 

perkembangan kasusnya ke BNNK Batam. Permasalahan ini juga 

menjadi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rehabilitasi. 

Karena tidak sedikit sebenarnya yang ditangkap tersebut adalah 

pengedar namun dalam penangkapannya dijadikan sebagai 
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penyalahguna dan pecandu narkotika. inilah permasalahan yang fakta 

sebenarnya terjadi padahal seharusnya POLRESTA dan BNNK 

Batam bersinergi untuk membangun kerjasama dalam menekan 

angka pecandu dan penyalahguna dalam mengikuti program 

rehabilitasi; 

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat pelaksanaan 

rehabilitasi belum bisa memberikan efektivitas yang baik untuk para 

penyalahguna dan pecandu narkotika. Sarana dan prasarana saat 

sekarang ini masih terbatas karena masih ada beberapa yang belum 

terlengkapi. Padahal BNNK Batam dalam penyuluhan program 

rehabilitasi menyampaikan ke masyarakat bahwa program 

rehabilitasi gratis tidak dipungut biaya. Namun faktanya setiap calon 

residen harus memberikan deposit. Deposit tersebut memang tidak 

dituliskan didalam aturan hanya berupa lisan. Fungsi deposit itu 

untuk para residen apabila ada kebutuhan yang diminta residen 

tersebut tidak ada di BNNK Batam, maka deposit tersebut digunakan 

untuk membeli kebutuhan yang diminta oleh residen dalam 

pelaksanaan rehabilitasi dengan melalui tahapan rawat inap. Hal ini 

menjadi suatu permasalahan didalam sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, padahal seharusnya sarana dan prasarana harus di 

perhatikan karena menyangkut dengan masalah calon residen yang 

mengikuti rehabilitasi tersebut mempunyai daya tarik tersendiri; 
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4. Pasca rehabilitasi yang sering tidak diperhatikan. Pasca rehabilitasi 

yang dilaksanakan oleh residen tersebut masih banyak permaslahan 

yang harus dihadapi oleh residen. Permasalahan tersebut ialah dari 

permasalahan ekonomi yang dialami residen. Dalam pelaksanaan 

rehabilitasi rawat inap tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

beberapa hari atau beberapa minggu. Namun bisa sampai beberapa 

bulan dan juga sampai satu tahun. Hal ini menjadi permaslahan 

ekonomi bagi residen, dengan tidak adanya kerjaan ataupun kegiatan 

usaha. Maka dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi bisa membuat 

residen yang seharusnya tidak menggunakan narkotika malah 

menjadi pengedar ataupun kurir narkotika untuk kebutuhan ekonomi 

sehari-harinya, tahapan pascarehabilitasi seharusnya diperhatikan 

dengan baik agar para residen yang telah melaksanakan program 

rehabilitasi tersebut tidak menggunakan narkotika tersebut; 

5. Materi yang tidak dapat dimengerti oleh residen. Dalam pelaksanaan 

rehabilitasi ada namanya tahapan stabilisasi dan juga primary 

program. Dalam pelaksanaanya para residen harus mengikuti materi 

yang disampaikan oleh tenaga ahli medis maupun psikolog tersebut. 

Karena tidak semua residen mempunyai latar belakang pendidikan 

yang baik. Sehingga dalam menangkap materi yang disampaikan 

tidak tepat sasaran. Maka hal ini membuat efektivitas narkotika juga 

tidak berjalan dengan baik, seharusnya materi yang disampaikan 

sesuai standar umum latar belakang pendidikan penyalahguna dan 

 
Universitas Internasional Batam 



107 

pecandu narkotika sehingga  dalam penyampaian materi dapat 

diterima bagi residen dengan baik dan bermanfaat.53 

Apabila kita melihat efetifitas rehabilitasi narkotika tidak berjalan 

dengan baik. Tentu hal ini dalam upaya pencegahan dalam demand tidak 

terlaksana dengan cepat. Dengan tidak terlaksana dengan cepat maka 

sebenarnya yang terjadi adalah pengurangan terhadap penyalahguna dan 

pecandu narkotika tidak terjadi bahkan yang seharusnya terjadi adalah 

justru peningkatan. 

Namun didalam penyampaian oleh Dr.dr. Hisbullah, SpAn., KIC., 

KAKV., pendiri sekaligus arsitek Sekolah Alam Bulu Dua, melalui 

tulisan terkait beberapa alasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk mengevaluasi proyek rehabilitasi narkotika di Makassar pada 

tanggal 16 Oktober 2016. Bapak Hisbullah menyampaikan terkait 

kelemahan rehabilitasi antara lain yaitu : 

1. Menjadi tempat berlindung mafia narkoba 

Penentuan status sebagai pengguna atau korban peredaran atau 

penyalahgunaan narkoba rawan disalahgunakan. Kategori sebagai 

produsen, pengedar, penadah dan pengguna narkoba amat sulit 

ditentukan. Antara kategori yang satu dengan yang lainnya beda-

beda tipis alias berpotensi dimainkan. Apapun kategori bila 

seseorang secara sukarela melaporkan diri kepada BNN atau Polisi 

atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, otomatis dia akan berstatus 

53 Hasil Wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari S.Psi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Badan 
Nakrotika Nasional Kota Batam pada tanggal 21 Mei 2018. 

 
Universitas Internasional Batam 

                                                 



108 

pengguna dan akan segera menjalani proses rehabilitasi di tempat 

yang di kelola pemerintah atau rehabilitasi yang direkomendasikan 

oleh BNN. 

Apabila yang melapor adalah pengguna yang sekaligus juga 

pengedar, maka dia bisa bebas dari jeratan hukum dan negara akan 

rugi membiayai rehabilitasi pengguna dan pengedar. Bila yang ada di 

dalam adalah orang berkategori ganda seperti itu, maka lembaga 

rehabilitasi akan mengelola orang yang salah; 

2. Tidak ada kriteria baku lamanya rehabilitasi 

Penentuan berapa lama pecandu akan direhabilitasi tidak ada 

kriteria baku. Kriteria sembuh juga bermacam-macam, sehingga 

pecandu yang direhabilitasi 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 9 

(sembilan) bukan. Apakah seseorang boleh pulang untuk lanjut ke 

pascarehabilitasi sangat tergantung pada pengelola. Bila pengelola 

rehabilitasi tidak jujur, maka bisa saja mereka menahan residen 

selama mungkin demi terus mendapatkan dana dari APBN. Residen 

rawan menjadi objek bisnis berkedok rehabilitasi; 

3. Tidak ada kriteria baku rawat jalan atau rawat inap 

Jika seseorang terpaksa harus menjalani rehabilitasi, maka 

otomatis yang bersangkutan lebih memilih rehabilitasi rawat jalan 

dan menghindari rehabilitasi rawat inap. Dengan demikian pasti 

tidak ada yang mau rehabilitasi rawat inap. Penentuan seseorang 

rawat jalan saja atau rawat inap yang kemudian secepatnya akan 
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dilanjutkan dengan rawat jalan sangat ditentukan orang yang 

melakukan assesmen awal. 

Dengan demikian, perlu indikasi yang jelas mengapa orang 

harus rehabilitasi rawat inap dan indikasi rawat jalan. Bila tidak ada 

kriteria baku, maka rawan untuk di urus yang akhirnya lebih banyak 

kasus pecandu yang cukup rawat jalan saja. Orang yang menentukan 

antara rawat jalan dan rawat inap juga haruslah orang yang 

berkompeten dan diberi kewenangan sesuai Undang-Undang; 

4. Tempat rehabilitasi terbatas 

Tempat rehabilitasi terutama rehabilitasi rawat inap, sangat 

terbatas dengan kapasitas tempat tidur yang juga terbatas. Calon 

residen bar uterus bertambah, sehingga diambil  kebijakan menunjuk 

tempat rehabilitasi swasta yang dikelola yayasan atau lembaga 

swadaya masyarakat. 

Pemberian rekomendasi kepada tempat rehabilitasi yang bisa 

dibiayai menggunakan APBN juga perlu di evakuasi. Penunjukan 

oleh BNN, Kementerian Sosial, atau Kementerian Kesehatan 

haruslah dengan kriteria yang jelas 

Idealnya yang menentukan layak tidaknya suatu lembaga 

rehabilitasi bisa menggunakan anggaran negara adalah lembaga 

independen yang tidak terkait langsung dengan BNN, Kementerian 

Kesehatan dan Kementerian Sosial. Sebab, jika mereka yang 

menentukan, akan timbul konflik kepentingan. Bisa saja mereka akan 
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lebih merekomendasikan lembaga rehabilitasi milik keluarganya, 

milik kerabatnya, atau yang mau memberi atau gratifikasi; 

5. Insiden kekambuhan masih tinggi 

Insiden kekambuhan pascarehabilitasi masih tinggi, artinya 

metode rehabilitasi yang ada selama ini belum efektif dan tidak 

sesuai harapan. Kasus kericuhan residen sampai membakar tempat 

rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah Makassar hendaknya 

menjadi pelajaran dan bahan intropeksi bahwa tempat rehabilitasi 

yang dikelola pemerintah pun masih perlu dibenahi. 

Meskipun diyakini bahwa menyembuhkan pecandu sangat sulit, 

tetapi paling tidak dengan adanya rehabilitasi jumlah ketergantungan 

bisa berkurang. Banyak faktor yang menyebabkan angka tinggi, 

paling tidak ada tiga komponen yang terlibat didalam lembaga 

rehabilitasi yang perlu di evaluasi, yaitu : 

a. Sarana-Prasarana rehabilitasi; 

b. Sumber daya manusia pengelola rehabilitasi; 

c. Kurikulum atau program rehabilitasi yang diterapkan. 

Perlu ada standar ketiga komponen tersebut, BNN, Kementerian 

Kesehatan dan Kementerian Sosial perlu duduk bersama 

merumuskan standar pengelolaan lembaga rehabiliasi dalam bentuk 

peraturan pemerintah. 

Idealnya pemerintah tidak usah terlibat langsung dalam 

mengelola tempat rehabilitasi, cukup sebagai regulator dan pengawas 
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pelaksanaan aturan pengelolaan lembaga rehabilitasi. Kalaupun 

lembaga rehabilitasi masih perlu dilakukan oleh pemerintah, maka 

cukup satu saja. 

Saati ini rehabilitasi dilakukan oleh BNN, Kementerian Sosial, 

Kementerian Kesehatan, bahkan ada juga pemerintah daerah yang 

mengalokasikan anggaran untuk narkoba, sehingga sulit untuk 

mengontrol efektivitas penggunaan anggaran. Koordinasi yang 

kurang bisa menyebabkan program tumpang tindih, berpotensi jadi 

anggaran ganda pada objek yang sama. 

6. Mekanisme Pembiayaan residen sangat sederhana 

Mekanisme pembiayaan menggunakan APBN untuk residen  

pecandu narkoba oleh tempat rehabilitasi dan pascarehabilitasi 

sangat sederhana, seingga rentan terjadi kolusi dan korupsi. Cukup 

kunjungan oleh petugas kemudian diberikan rekomendasi, dan 

selanjutnya berbekal rekomendasi itulah tempat rehabilitasi bisa 

mengklaim uang pengganti rehabilitasi bagi para residen. Tentunya 

perlu pengawasan selanjutnya apakah sesuai jumlah, sesuai dengan 

lamanya residen menginap. Perlu dievaluasi sejauh mana 

keberhasilan atau efetivitas tempat rehabilitasi yang 

direkomendasikan tersebut. Apakah betul residen menginap di 

tempat tersebut, masyarakat kadang melaporkan ada yang status 

reabilitasi bebas berkeliaran. 
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Daya tampung atau kapasitas suatu tempat rehabilitasi juga 

rawan dimanipulasi, satu kamar yang sempit bisa diisi 3 atau 4 

residen tanpa memedulikan kenyamanan dan resiko penularan 

penyakit anatar residen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

pengelolaan tempat rehabilitasi narkotika adalah bisnis. anggaran 

rehabilitasi dari APBN untuk satu orang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 

rupuah), artinya seseorangbisa mengelola uang Rp. 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah) per bulan bila mau menyewa 

pondokan kemudian didrop 50 residen. Suatu jumlah yang tidak 

sedikit. 

7. Tidak ada seleksi calon residen 

Tidak ada seleski calon residen yang akan masuk ke tempat 

rehabilitasi. Pecandu narkoba yang melapor atau tertangkap 

penggerebekan BNN atau polisi di drop begitu saja ke tempat 

rehabilitasi yang masih kosong, 

Penyebab dan yang melatarbelakangi seseorang menjadi 

pecandu banyak sekali. Tingkat keparahan dan penyakit ikutan yang 

ada pada pecandu juga bermacam-macam, sehingga tidak semua 

tempat rehabilitasi memiliki fasilitasi yang dibutuhkan atau memiliki 

sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan residen. 

Misalnya, residen pengguna putaw yang sering sakaw mengidap 

penyakit hepatitis, sering askit-sakitan, latar belakang pengangguran, 

tidak cocok dimasukkan ke tempat rehabilitasi yang tidak memiliki 
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ruang isolasi, tidak punya dokter khusus, tidak punya bengkel kerja 

dan tempatnya sempit seperti asrama atau pondokan. Residen 

tersebut akan semakin stress, bisa menulari residen lain dan saling 

mengganggu dengan residen lain. 

Menganggap semua pecandu sama saja dan bisa dimasukkan 

pada semua tempat rehabilitasi perlu dipikirkan kembali. Kebijakan 

meminjam tempat pelatihan seperti rindam milik TNI dan SPN milik 

Polri untuk dijadikan tempat penampungan hasil razia atau 

penggerebekan narkoba perlu ditinjau kembali. Beberapa kasus 

residen yang lari dari tempat tersebut merupakan indikasi bahwa 

tempat seperti itu tidak cocok untuk rehabilitasi narkotika. 

8. Tidak menyentuh akar masalah 

Program rehabilitasi narkotika tidak menyentuh akar masalah, 

apa penyebab seseorang menjadi pecandu,  target jangka pendek 

program rehabilitasi hanya bagaimana seseorang putus obat atau 

berhenti  memakai. Jika residen kembali kerumah, umumnya akan 

memakai lagi. Banyak pecandu narkoba adalah orang frustasi, 

pengangguran, tidak punya keterampilan, mental lemah, stress, 

merasa tertekan, tidak ada kasih saying dan lain-lain. Bila selama 

dalam proses rehabilitasi tidak ada pengikatan, misalnya masih tidak 

punya keterampilan, maka setelah sampai dirumahnya pasti akan jadi 

pengangguran lagi, selanjutnya menjadi stress dan akhirnya pelarian 
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ke narkoba lagi. Program rehabilitasi hanya menunda para residen 

memakai narkoba 

9. Kajian akademis tentang metode rehabilitasi kurang 

Kajian akademis tentang metode rehabilitasi yang baik  masih 

sangat kurang. Klain tentang efetivitas rehabilitasi biasanya hanya 

dilaporkan sepihak dan sporadis oleh tempat rehabilitasi. Perlu 

dibentuk program studi khusus narkotika di universitas. 

Pelajaran tentang narkotika ada dibeberapa program studi, 

diantaranya kedokteran, psikologi, sosiologi dan hukum. Dibutuhkan 

ikatan profesi konselor pecandu narkotika sehingga ada lembaga 

yang bertanggung jawab untuk menjaga etika profesi, membuat 

standar kompetensi, mengawasi perilaku konselor, menjaga dan 

meningkatkan kemampuan konselor rehabilitasi juga sebaiknya 

membentuk perhimpunan sehingga bisa menentukan standar sarana-

prasarana, mengawasi pelaksanaan rehabilitasi, mendorong 

terbentuknya standar akreditasi bagi tempat atau pengelola 

rehabilitasi. 

Tempat rehabilitasi tanpa pengawasan, tidak ada standar, tanpa 

akreditasi, berpeluang merugikan residen yang direhabilitasi, 

merugikan keuangan negara, melanggat hak asasi manusia. Residen 

yang direhabilitasi pada suatu tempat berhak mendapat perlindungan 

hukum, berhak mendapatkan perlindungan terhadap privasi, 

keamanan dan kenyamanan, terhindar dari resiko cedera, terhindar 
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dari risiko penularan penyakit, risiko pelecahan. Mutlak diperlukan 

aturan yang mengatur hak dan kewajiban pengelola rehabilitasi.54 

hal itulah yang menjadi permasalahan yang ada didalam pelaksanaan 

program rehabilitasi, tujuan untuk memberantas narkotika dari sisi 

penyalahguna dan pecandu narkotika untuk disembuhkan dari 

ketergantungan narkotika tidak akan berhasil apabila permaslahan yang 

diuraikan diatas belum bisa diatasi. Maka dalam hal ini pelaksanaan 

rehabilitasi menjadi suatu tempat yang untuk para pengedar statusnya 

tersebut bersembunyi dibalik tempat pelaksanaan rehabiliatasi seolah-

olah menjadi penyalahguna. Sudah seharusnya penyalahguna dan 

pecandu di pidana penjara. Namun didalam penjara tersebut dilakukan 

pelaksanaan program rehabilitasi dan juga ditempatkan disuatu tempat 

yang khusus untuk lembaga permasyarakatan khusus penyalahguna dan 

pecandu narkotika agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang 

saat sekarang ini terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan. 

Dalam penyampaian yang menjadi permasalahan atas pelaksanaan 

rehabilitasi tersebut Bapak Budi Waseso selaku Kepala BNN 

memberikan 3 (tiga) alasan yaitu sebagai berikut : 

Alasan I disampaikan pada tanggal 09 September 2015 di Kepolisian 

Daerah Metro Jaya , Jakarta : 

 “mengusulkan revisi terhadap pasal UU Narkotika terkait dengan 
aturan rehabilitasi pengguna narkotika. BNN mesti mengedepankan 

54 Ratna WP, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika : Rehabilitasi Versus Penjara (menyoroti 
Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009),(Yogyakarta : Legality, 2017), Hlm. 121-128 
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penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba secara efektif dan 
efisien, karena rehabilitasi sarat dengan permainan mafia hukum”55 
 
Alasan II disampaikan pada tanggal 04 September 2015 di Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta dan juga pada 

tanggal 02 Desember 2015 di Gedung Kementrian Bidang Politik Hukum 

dan Keamanan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat : 

“Agar hukum tidak memandang apakah sesorang itu pengguna atau 
Bandar narkotika, semua harus dikenakan sanksi pidana. Karena 
Bandar-bandar narkoba itu berlindung dibalik status pengguna, 
akhirnya hanya terkena rehabilitasi. Rehabilitasi pun menggunakan 
uang. Artinya, merugikan negara dua kali. Fenomena tersebut juga 
atas andil oknum aparat penegak hukum yang memainkan pasal 
agar pelaku dihukum lebih rendanh dari yang seharusnya.56 
Rehabilitasi selalu dijadikan alasan untuk mengurangi masa 
hukuman. Jadi para pemakai ini bisa dengan mudah bebas dari 
hukuman meski ikut dalam kejahatan narkoba”57  
 
Alasan III disampaikan pada tanggal 09 September 2015 di 

Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta : 

“Menyusul wacana sebelumnya agar para pengguna narkotika 
diproses secara hukum, maka bagi mereka di wacanakan ditahan 
dilapas khusus dipulau terpencil. Dipenjara tersebut, para pengguna 
narkotika juga dapat menjalankan rehabilitasi, lapasnya untuk para 
pengguna tidak dicampur. Jika perlu, ada di satu pulau yang jauh 
dari mana-mana dan dari situlah dilakukan rehabilitasi, sekaligus 
menjalankan penahanannya. Koordinasi dengan instansi terkait 
untuk membahas lebih lanjut wacana tersebut juga akan disetujui, 
karena akan ditinjau dari berbagai aspek yang intinya 
menyelamatkan generasi bangsa dan negara. Sementara, terkait 
assessment yang diberikan terhadap para  pengguna narkotika yang 
tertangkap aparat untuk menentukan pengguna atau pengedar, 
masih akan terus dilakukan. Seseorang yang terkena narkotika tidak 
akan serta merta ditindak atau direhabilitasi tanpa melalui 
assessment tersebut. Dicari sistem yang paling efektif yang seperti 
apa”58 

55 Ibid., Hlm. 130. 
56 Ibid., Hlm. 131. 
57 Ibid. 
58 Ibid., Hlm 132. 
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Sehingga dalam hal apa yang disampaikan oleh Kepala BNN bapak 

Budi Waseso tahun 2015 tersebut sangat jelas bahwa bapak Budi Waseso 

tidak setuju dengan adanya program rehabilitasi. Begitu juga dengan 

adanya ketidakefektivan menjadi suatu permaslahan atas pemberantasan 

dan pencegahan demand dan supply. Perlu adanya tindakan hukum 

pidana penjara bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sebagaimana 

yang disampaikan oleh Kepala BNN.  

Hal ini juga menjadi permasalahan yang peneliti tulis terkait 

efektivitas program rehabilitasi di BNNK Batam, masih banyak 

permaslahan yang harus dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan 

baik dari sisi sarana prasarana, aturan agar tidak adanya tumpang tindih 

permasalahan dalam melaksanakan tugas. 
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