
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1990-an ekstasi, shabu, dan heroin memasuki pasaran 

Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkoba di 

Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, 

melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Masalah penyalahgunaan narkoba 

merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya 

penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama 

multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun 

dalam kedokteran sebagian besar narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, 

namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau 

standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal akan 

berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya 

generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap 

serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan 

pengekspor. 

Data dan informasi mengenai narkoba di banyak negara masih sangat sulit 

diperoleh, sehingga jumlah penyalah guna adalah berupa perkiraan atau angka 

estimasi saja. Sama halnya dengan Indonesia, jumlah penyalah guna sangat sulit 

diketahui antara lain karena (1) sebagian besar penyalah guna tidak muncul ke 

permukaan, karena stigma yang ada di masyarakat, takut dilaporkan, dan berbagai 
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sebab lainnya, (2) belum ada sistem pelaporan yang baku (pelaporan yang sifatnya 

baku hanya ada di Rumah Sakit) dan (3) penyalahguna yang datang ke pusat-pusat 

pengobatan dan rehabilitasi hanya sebagian kecil. (4) penyebaran penyalahguna 

tidak merata, diduga urban – biased sehingga sulit untuk membuat sampling, (5) 

Community – based survey sangat sulit dilakukan, tetapi beberapa LSM sudah 

melakukan survey sejenis (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 

2014). 

Data yang akurat mengenai besaran penyalahguna narkoba secara umum 

memang belum ada. Namun diperkirakan jumlah penyalah guna narkoba dan zat 

yang digunakan semakin berkembang. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia 

hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Hal tersebut disampaikan 

Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) saat 

berkunjung di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi Senin (11/1/2016).  

Table 1.1 

Jumlah Prevalensi Pengguna Narkoba Dalam Bentuk Jutaan Orang 

Sumber : kompasiana edisi 10 februari 2015 

Mencermati angka prevalensi dalam unit juta orang (Tabel-1.1) di tahun 

2015, dimana apabila tidak ada penghambat peredaran narkoba, maka di 

http://regional.kompas.com/tag/Budi%20Waseso?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
http://regional.kompas.com/tag/BNN?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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Indonesia akan diperkirakan sekitar 5.1 juta orang akan menjadi pengguna 

narkoba atau di antara 50 orang WNI ada satu pengguna narkoba. 

Dari jumlah prevalensi penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia maka 

dapat di pastikan bahwa penyebaran penyalahguna narkoba bukan hanya ada di 

ibu kota Negara, tetapi penyebarannya telah hampir di setiap wilayah yang ada di 

Indonesia termasuk di kota pekanbaru.  

Meningkatnya populasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 

membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan 

jumlah pengguna dan menyelamatkan pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika. Upaya tersebut ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, 

perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika 

serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, pada Pasal 54 disebutkan bahwa 

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial”  

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mengakibatkan seseorang 

mengalami kecanduan dan ketergantungan yang sulit terlepas dari narkoba yang ia 

gunakan, untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi penyalahguna narkotika, 

sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan  perlakuan antara 

pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu 
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narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain mereka 

juga merupakan korban (Zelni Putra, 2011)  

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memerlukan 

pelayanan rehabilitasi, jika dilihat dari segi kesehatan merupakan suatu penyakit 

otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahgunaan narkoba disebut 

sebagai penyakit karena memiliki agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda dan gejala, serta 

menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan 

fungsi, terutama fungsi otak sehingga dapat ditegakkan. Maka setiap korban 

penyalah guna dan pecandu narkoba berhak mendapatkan perawatan rehabilitasi 

(Ida oetari, 2014). 

Menurut undang-undang narkotika, pecandau narkotika tersebut 

merupakan korban adalah di tunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap 

pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Karena pecandu narkotika 

menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan yang 

dilakukannya sendiri (Zelni puta 2011). 

Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan 

Narkotika wajib untuk dapat reabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan 

orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan 

sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi 

tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk mengunakan 

narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah 

seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, 
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ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga 

mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan 

bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan 

upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, 

pada Pasal 54 disebutkan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika wajib direhabilitasi” (Ida oetari, 2014). Amanat undang-undang tersebut 

sesuai dengan konsep penyalahgunaan narkotika dari segi kesehatan, namun 

belum dilakukan secara maksimal  

Di Pekanbaru jumlah pasien yang di rehabilitasi tidak sebanding dengan 

korban penyalahguna narkoba yang terdata sebelumnya, karena jumlah pasien 

yang di rehabiltasi lebih sedikit dari pada jumlah tersangka yang terungkap, hal ini 

menggambarkan bahwa penerapan UU No 35 Tahun 2009 pasal 54 belum di 

laksanakan secara maksimal, padahal amanat Undang-Undang mewajibkan 

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Table 1.2 

Jumlah Pengguna Narkoba Dan Pasien Rehabilitasi Oleh BNN Kota 

Pekanbaru 

No Tahun Tersangka Pasien rehabilitasi 

1 2013 192 orang 8 orang 

2 2014 234 orang 13orang 

3 2015 272 orang 18 orang 

 Sumber : BNN Kota Pekanbaru tahun 2015 

Dari data yang telah di paparkan diatas, maka terlihat kesenjangan antara 

jumlah pengguna narkotika, dengan jumlah pasien yang di rehabilitasi oleh Badan 
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Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, maka perlu diketahui bagaimana  

pelaksanaan amanat Undang-Undang  No 35 Tahun 2009 pada pasal 54 , dikatan 

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi 

medis dan rehabilitasi. 

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses 

pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa 

menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman 

(Pasal 103 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009). Merehabilitasi penyalahguna narkotika 

dapat memberikan mereka perlindungan sosial dan merubah mereka agar tidak 

lagi melakukan penyalahgunaan narkotika kembali. 

Untuk menanggapi masalah rehabilitasi ini, BNN mempunyai peran 

penting dalam menangani rehabiliasi bagi pecandu narkotika. Hal ini dijelaskan 

pada pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 

2010 tentang badan narkotika nasional yang menyatakan bahwa: 

Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

BNN. Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) 

khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. 

Dengan meningkatnya jumlah penyalah guna narkotika membuat 

pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah 

penyalah guna dan menyelamatkan penyalah guna narkotika, karna menjadi 
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kewajiban Negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sesuai dengan 

pengertian ilmu administrasi negara oleh Gerald Caiden (1982):Adminisrasi 

negara melingkupi segala kegiatan yang  berhubungan dengan penyelenggaraan 

urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi  adalah 

bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan 

dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 Untuk itu dalam rapat kabinet tanggal 24 Desember 2014 Presiden 

Republik Indonesia telah mengamanatkan kepada BNN serta instansi terkait 

lainnya di bidang rehabilitasi untuk melaksanakan Gerakan Rehabilitasi 100.000 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Untuk itu, tahun 2015 akan dicanangkan sebagai “Tahun Pelayanan Rehabilitasi 

bagi 100.000 Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika., hal ini sesuai 

dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 “Pecandu narkotika dan korban 

penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial”. 

Untuk itu, sebagai instansi vertikal yang mewakili BNN di wilayah hukum Kota 

Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru turut melaksanakan program Gerakan 

Rehabilitasi 100.000 Penyalahgunaan Narkoba bersama seluruh masyarakat 

pekanbaru untuk dapat menciptakan “Tahun 2015 sebagai tahun terbebas dari 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika”. Berdasarkan latar belakang yang 

telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus 
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Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah perubahan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 

setelah mengikuti program rehabilitasi? 

c. Mengapa tidak semua pecandu dan korban penyalahgunaan nakotika 

mengikuti progam rehabilitasi? 

1.3. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional 

Kota Pekanbau. 

b. Untuk mengetahui perubahan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 

setelah mengikuti rehabilitasi. 

c. Untuk mengetahui mengapa tidak semua pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika mengkuti program rehabilitasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah 

1) Sebagai tolak ukur melihat implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

Tentang Nakotika dalam merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika di BNN Kota Pekanbaru. 

2) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan diharapkan 

menjadi bahan tambahan serta masukan bagi penliti selanjutnya. 
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3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kantor BNN kota 

pekanbaru tempat penulis melakukan penelitian. 

4) Memperkaya dan mempertajam khazanah bagi perkembangan kepustakaan 

ilmu sosial terutama ilmu administrasi Negara 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Untuk tearahnya penulisan penelitian ini maka penulis membagi penulisan 

ini dalam bebrapa bab, yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian,metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan bebrapa teori yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan analisa dan pembahasan penelitian, penelitian terdahulu, 

konsep operasional. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan jenis dan sumber data metode pengumpulan 

data populasi dan sampel dan metode analisis. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan sejarah singkat lokasi penelitian, visi 

dan misi tujuan ,tugas pokok ,fungsi dan struktur organisasi. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup dimana berisikan berbagai kesimpulan 

dan saran sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti. 


