
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pecandu Narkotika   

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah 

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.  

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami 

ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila 

jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan 

ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat 

tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis 

narkoba itu tidak ada.  

2.2. Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Dalam pasal 54 Undang-Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang 

yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 

Korban penyalahguna narkotika dan penyalahguna narkotika jelas berbeda, 

Menurut pasal 1 angka 15 UU NO 35 Tahun 2009 Tenang Narkotika Penyalah 

Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

Sehingga  untuk menentukan suatu perbuatan itu besifat tanpa hak atau melawan 
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hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang 

melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkobtika. 

Di dalam pasal 7 UU NO 35 Tahun 2009 Tentangg Narkotika diisyaratkan 

bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam pasal 8 

UU tersebut lebih membatasi Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia 

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri 

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Shingga bila 

seseorang melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/ 

atau pasal 8 UU NO 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak 

mempunyai hak atau perbuatan bersifat melawan hukum. 

2.3. Rehabilitasi Dan Tindak Pidana Narkotika 

2.3.1.  Rehabilitasi 

 Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 103 ayat (2) Rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi kepada pecandu 

narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang 

mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar  tidak lagi 

melakukan penyalahgunaan narkotika. 
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 Didalam pasal 56 dimaksudkan mengenai tempat yang diperuntukan 

sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa : 

a) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk 

oleh menteri. 

b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah 

mendapat persetujuan menteri.  

Penjelasan pasal 56 adalah sebagai berikut : 

Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu Narkotika 

dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan / atau mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. 

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya lembaga 

pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah.  

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu 

Narkotika pengguna jarum suntik  dapat diberikan serangkaian terapi untuk 

mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik 

dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. 

Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditujuk oleh 

Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika 

dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Hal ini 

merujuk pada tempat yang ditunjuk oleh menteri yakni Lido di Bogor dan 

Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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2.3.2.  Tindak Pidana Narkotika 

Dalam pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana sebagai tindak 

pidana khusus, maka pengaturanya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-

ketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHAP. Berbagai bentuk 

penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur 

sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai 

sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, 

sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat 

dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, 

namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan 

pidana. 

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus, sebagai salah satu 

kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak 

lagi berdasar KUHP dan KUHAP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu 

undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena 

begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan 

peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan. 

Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak 

pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan 

melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu 

sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan 

sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. 
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Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengatur secara khusus dalam bab XV mengenai tindak pidana. Pada bab 

tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak 

pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana 

(strafsoort) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin 

usaha dan pencabutan status badan hukum.  

Menurut Dani Krisnawati dan Niken Subekti (2014:11) Untuk perumusan 

sanksinya yaitu memakai (1) pasal 126 uu nomor 35 tahun 2009 sistem 

perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) pasal 116 uu nomor 35 

tahun 2009 sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) pasal 128 uu 

nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau 

denda. 

Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (starfmaat) dalam 

Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan 

indefinite system atau system maksimal khusus dalam pasal 128 UU Nomor 35 

Tahun 2009 dan determinate system atau system minimum khusu dalam pasal 116 

UU Nomor 35 Tahun 2009. 

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan 

mekanisme double track system. Artinya,sanksi yang dapat dikenakan terhadap 

tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat 

pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi 
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rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani 

perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika 

yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) 

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan 

atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana narkotika. 

Adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi 

tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad 

dan keyakinan pribadi dari hakim. 

2.4 Jenis dan Program Rehabilitasi 

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. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 

yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

a. Dalam Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan 

bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
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Pada tahap rehabilitasi medis ini pecandu dan korban penyalahguna 

narkoba akan di berikan program pelaksanaan 

1) Detoksifikasi yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba 

di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) 

2) Intoksifikasi Kondisi yang perlu diatasi secara farmakoterapi tujuannya 

untuk mengeliminasi obat dari tubuh, menjaga fungsi vital tubuh 

3) Rawat Jalan yaitu  adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk 

tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan 

kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap 

4) Penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba yaitu memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap pasien rehabilitasi yang mengalami penyakit 

dampak buruk dari narkoba seperti gangguan kesehatan pada system saraf, 

jantung atau pembuluh darah, kulit, sakit kepala, kesehatan reproduksi 

sampai over dosis. 

5) Psikoterapi adalah usaha penyembuhan untuk masalah yang berkaitan 

dengan pikiran, perasaan dan perilaku, psikoterapi merupakan proses 

interaksi formal antara dua pihak atau lebih, yaitu antara klien dengan 

psikoterapis yang bertujuan memperbaiki keadaan yang dikeluhkan klien.  

6) Penanganan dual diagnosis yaitu memberikan pelayan terhadap pasien 

rehabilitasi yang mengalami ketergantungan zat dan gangguan mental secara 

bersamaan. 
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7) Voluntary Counseling and Testing adalah tes dan konseling secara sukarela 

yang dilakukan konselor kepada pasien rehabilitasi secara sukarela untuk 

mengetahui apakah terjangkit HIV akibat penyalahgunaan narkoba  

b. Dalam Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan 

bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan 

proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya 

agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan 

rehabilitasi).  

Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 TentangNarkotika adalah sebagai berikut : 

Dalam pasal 57 menyebutkan Selain melalui pengobtan dan/atau rehabilitasi 

medis, pemyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.  

Mengenai pasal 57 BNN mengimplementasikan bahwa semua elemen 

masyarakat diberi kesempatan untuk mengadakan, memiliki dan mendirikan 

suatu kegiatan yang mengacu pada aspek rehabilitasi pembinaan sosial, baik 

dari segi keagamaan, keterampilan secara tradisional guna memberikan 

pemulihan serta penyembuhan pecandu narkotika yang ketergantungan, dengan 

persetujuan menteri kesehatan yang merujuk pada Kemenkes no 1305 dan 
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2171. Sehingga semua elemen masyarakat dituntut aktif guna membantu 

pemerintah dalam hal penangganan pecandu narkotika khususnya dalam 

lingkup wilayah hukum Kota/ Kabupaten dengan adanya sarana rehabilitasi 

yang di dirikan oleh elemen masyarakat. 

Pasal 58 menyebutkan Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika 

diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Penjelasan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut : 

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan 

keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainya. Sebagai ketentuan 

yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah 

sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Dalam 

ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah 

lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun 

oleh masyarakat.Artinya BNN merehabilitasi selama 1 tahun, 6 bulan pertama 

proses rehabilitasi medis untuk pemulihan, penyembuhan dan 6 bulan sebagai 

pasca rehabilitasi adalah rehabilitasi sosial yang mana ada pendekatan 

keagamaan, tradisional dan pendekatan alternative mencetak pecandu yang 

sembuh agar dapat kembali ketengah kehidupan bermasyarakat. 

Adapun progam rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna 

narkoba 

1) Therapeutic community didefinisikan sebagai metode dan lingkungan yang 

terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan 

komunitas yang bertanggungjawab (Richard Hayton, 1998), tujuan utama 
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TC adalah menghentikan penyalahgunaan NAPZA dan mendorong ke arah 

pertumbuhan pribadi. Kegiatan di komunitas mendorong mereka untuk 

mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, 

perilaku, dan ketrampilan. 

2) Bimbingan kerohanian bagi pasien rehabilitasi adalah bentuk kegiatan yang 

didalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien 

di rumah sakit sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang sedang 

mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta‟ala. Dalam kegiatan 

tersebut   bagaimana   seorang   rohaniawan   dapat  memberikan   ketenang

an,   kedamaian  dan kesejukan hati kepada pasien dengan senantiasa 

memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap 

menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. 

3) Bimbingan mental dan spiritual adalah bagian yang penting dalam 

kesehatan dan telah menjadi ketetapan WHO yang menyatakan aspek agama 

(spiritual) merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan 

seutuhnya   (WHO,   1984).    

4) Kemudian tahap terakhir yaitu tahap bina lanjut yang akan memberikan 

peningkatan kemampuan sesuai minat dan bakat pasien rehabilitasi seperti 

Komputer, Bahasa Asing, Multimedia (Audio, Video, Radio), Percetakan 

dan Sablon, Bengkel Otomotif, Salon Kecantikan,Kesenian, Musik, Tata 

Boga, Kerajinan Tangan 

Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian 

rehabilitasi ketergantungan narkotika dan tidak dapat dianggap sebagai 
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bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman 

umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat 

rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses 

reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk 

dapat hidup normatif, mandiri dan produktif. pencandu yang sudah berhasil 

melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau 

kembali bekerja. 

2.5 Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Merehabilitasi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Nakotika  

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tempat Institusi Penerima 

Wajib Lapor (IPWL) bagi para penyalah guna narkoba secara sukarela tanpa 

dipungut biaya sesuai dengan pasal 6 PP No.25 tahun 2011, maka berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/Menkes/VI/2011 yang 

menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi. Penyalah guna narkoba mempunyai hak 

untuk mendapatkan rehabilitasi, Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU No.35 Tahun 

2009 bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. 

Dalam hal pemulihan para penyalah guna narkoba, dukungan keluarga 

sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 

yang menyebutkan “Orang tua atau wali dari penyalah guna yang belum cukup 

umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit (RS) 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah 
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untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

sosial”. 

Alur IPWL BNN dimulai saat klien datang secara sukarela dan melakukan 

serangkaian proses. Terlebih dahulu klien melakukan registrasi dengan 

melengkapi dokumen yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan tes urine 

didampingi petugas IPWL BNN. Setelah melakukan tes urine, dilanjutkan dengan 

asesmen yang dilakukan oleh asesor. Dari hasil assesmen akan ditentukan jenis 

rehabilitasi dan terapi yang diperlukan oleh klien tersebut. 

Gambar 2.1 

Alur Layanan IPWL BNN 

Sumber : BNN Kota Pekanbaru 

Rehabilitasi yang diberikan kepada klien, terdiri dari 2 jenis yaitu rawat 

jalan dan rawat inap. Rawat jalan dilakukan di IPWL BNN, sedangkan rawat inap 

dilakukan di lembaga rehabilitasi yang didukung oleh BNN, baik lembaga 

rehabilitasi milik instansi pemerintah, maupun komponen masyarakat.  

2.6 Peneliitian Terdahulu 

a. Sani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami (2014) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika 

Klien datang Registras

i  

Tes urine Asesme

n  

Rawat jalan 

di IPWL 

BNN 

Rawat inap di 

lembaga 

rehabilitsi 

yang di 

dukung BNN 
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Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) 

Lembaga Negara Republik  Indonesia” menyatakan bahwa Pecandu 

narkotika yang melaporkan diri secara sukarela, akan diarahkan ke IPWL 

untuk dilakukan asesmen guna menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi. 

Penyidikan terhadap tersangka pecandu narkotika di Kabupaten Sleman 

hanya dilakukan oleh Penyidik Polres Sleman karena ketiadaan Penyidik dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan BNN Kabupaten Sleman. Tindakan 

Penyidik Polres Sleman dalam penanganan terhadap tersangka pecandu yang 

ditangkap adalah dengan melakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu, 

terhadap perkara tersebut tetap diproses hukum lebih lanjut. Namun dalam hal 

tersangka pecandu tersebut merangkap sebagai pengedar, penyidik Polres 

Sleman tidak akan memberikan kesempatan untuk direhabilitasi. Tindakan ini 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011 maupun Peraturan Bersama yang memberi kesempatan pecandu 

sekaligus pengedar dapat direhabilitasi.  

b. Menurut zelni putra (2011) yang melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN/Kota) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)” Mengenai 

kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi tidak terdapat 

ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota Padang. 

KebijakanBNNK/Kota padang hanya berupa melakukan himbauan atau 

ajakan dalamprogram-program penyuluhannya kepada masyarakat terutama 

kepada keluarga pecandu agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di 
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panti-panti rehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta 

maupun LSM tertentu. Pecandu juga dihimbau agar mau melaporkan diri 

kepada lembaga rehabilitasi, atau dapat juga dilaporkan oleh orang tua atau 

wali bagi pecandu yang belum cukup umur. 

c. Tatas Nur Arifin (2013) Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

sebagai upaya non penal Badan NarkotikaNasional adalah pelaksanaan wajib 

lapor pecandu narkotika, institusi penerima wajib lapor (ipwl) pecandu 

narkotika, rehabilitasi medis, rehabilitasi social, rehabilitasi berkelanjutan dan 

rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika di Kota Malang. Kemudian 

mekanisme prosedur Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam 

penanganan Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah proses pertama 

pelaksanaan wajib lapor, proses kedua assesmen pecandu narkotika, proses 

ketiga pemberian rekomendasi ke pusat rehabilitasi dan proses ke empat 

assesmen ulang oleh pusat rehabilitasi. 

d. Ryan setiawan (2015) dengan judul “Pengawasan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dikota Pekanbaru” 

bahwa pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru dalam kategori belum maksimal 

karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata disemua kalangan 

sehingga masih banyak penyalahgunaan narkoba dikota Pekanbaru. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikota 
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Pekanbaru yaitu kurangnya koordinasi antara BNN kota Pekanbaru dengan 

semua pihak untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba dan dengan jumlah 

penduduk pekanbaru yang relatif padat tentunya BNN kota Pekanbaru tidak 

bisa mengatasi penyalahgunaan narkoba tanpa adanya dukungan semua 

pihak.  

e. Hotmaulina maria br. Haloho dengan judul “Strategi Komunikasi BNN 

Provinsi Riau Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)” bahwa dalam melaksanakan pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), 

BNN Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai macam strategi komunikasi. 

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi ada empat faktor penting yang 

harus diperhatikan, antara lain mengenali sasaran komunikasi, pemilihan 

media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, serta peranan 

komunikator dalam komunikasi.  

2.7 Bahaya Narkotika Dalam Islam 

  Narkoba termasuk salah satu golongan khomar yang diharamkan dalam 

agama. Sifat narkoba yang membuat ketergantungan dan memabukkan menjadi 

alasan mengapa narkoba diharamkan, karna dapat merusak akal dan pikiran 

seseorang yang mengkonsumsi narkoba, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :  

رٌ  َوُكمٌ   ُيْسِكرٌ  َحَراوٌ  ًْ  ُكمٌ   ُيْسِكرٌ  َخ

Artinya: 

Setiap yang memabukkan adalah khomar, dan setiap khomar adalah haram 

(HR. Muslim) 
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Adapun dalil-dalil yang mendukung tentang haramnya narkoba adalah 

Pertama: Allah Ta‟ala berfirman, 

ُوٌ ٌنَهُُىٌانطَّيِّبَاِثٌَويَُحرِّ َعهَْيِهُىٌاْنَخبَائِثٌََويُِحم   

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk” (QS. Al A‟rof: 157). Setiap yang khobits terlarang 

dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif. 

Kedua: Allah Ta‟ala berfirman, 

 َوََلٌتُْهقُىاٌبِأَْيِذيُكْىٌإِنًٌَانتَّْههَُكتٌِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al 

Baqarah: 195). 

ا ًً ٌبُِكْىٌَرِحي ٌَ ٌََكا ٌَّللاَّ ٌَّ َْفَُسُكْىٌإِ  َوََلٌتَْقتُهُىاٌأَ

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa‟: 29). 

 Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau 

membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan 

dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa 

narkoba itu haram. 

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata, 

ٌِ ٌُيْسِكر ٌَوُيفَتِّرٌ  -صهًٌَّللاٌعهيٌّوسهى-َََهًٌَرُسىُلٌَّللاَّ ٌُكمِّ ٍْ  َع

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari segala yang 

memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan 

Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho‟if). 

Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba. 
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Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ََْفَسٌُّفَهَُىٌفيٌََاِرٌَجَهََُّىٌيَتََردَّيٌفِيَهاٌَخانًِذاٌُيَخهًَّذاٌفيَهاٌاَبًَذا ٌَفقَتََمٌ ٌَجبَم  ٍْ ٌتََردَّيٌِي ٍْ اٌفََقتََمٌ ,َي ًَّ ٌتََحسًٌَُّس ٍْ َوٌَي

ٌِِيَتََحسَّاٌُِفيٌََاِرٌَجَهََُّىٌَخانًِذاٌُيَخهًَّذاٌف ٌُّفيٌيَِذ ًَّ يَهاٌأَبًَذاََْفَسٌُّفَُس , ٌِِ ٌقَتََمٌََْفَسٌُّبَِحِذْيَذة ٌفََحِذْيَذتٌُُّفِيٌيَِذ ٍْ وٌَي

ٌِّفِْيٌََاِرٌَجَهََُّىٌَخانًِذاٌُيَخهًَّذاٌفِْيَهاٌأَبًَذا أٌُفيٌَبْطُِ  يَتََىجَّ

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga 

mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung 

dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak 

racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di 

dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa 

yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan 

dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama 

lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109). 

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang 

menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab 

yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya 

dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. 

Kelima: Dari Ibnu „Abbas, Rasul shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 ال َضَرَر وال ِضرارَ 

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak 

bahaya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al 

Hakim 2: 66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Dalam hadits ini dengan 

jelas terlarang memberi mudhorot pada orang lain dan narkoba termasuk dalam 

larangan ini. 
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2.8 Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  Defenisi Konsep 

a. Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (studi kasus rehabilitasi 

penyalahguna narkoba di BNN Kota Pekanbaru) yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam 

merehabilitasi penyalahguna narkoba. 

b. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan”(Usman, 2002:70). 

Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 

2009 

Implementasi  rehabilitasi penyalahguna 

narkoba  di BNN Kota Pekanbaru 

Tahun 2015 sebagai tahun terbebas dari 

pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika 

Badan Nakotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Kota 

Undang-undang No 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika 

1. Rehabilitasi medis 

2. Rehabilitasi sosial 
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c. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah peraturan 

tertulis Negara Republik Indonesia yang mengatur dan menetapkan tentang 

permasalahan narkotika yang memiliki 155 pasal.  

d. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara 

fisik maupun psikis. 

e. Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah 

seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 

f. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika 

g. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

h. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi 

nonkementrian yang mengurus tentang narkotika yang ada diseluruh kawasan 

Kota Pekanbaru. 
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2.10 Konsep Operasional  

Table 2.1 

Konsep Operasional 

Konsep  Indikator Sub indikator 

Progam rehabilitasi 

pecandu dan 

penyalahguna 

narkoba di BNN Kota 

Pekanbaru (Pasal 54 

Undang-Undang No 

35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika) 

1. Rehabilitasi medis a. Detoksifikasi 

b. Intoksifikasi 

c. Rawat jalan 

d. Pemeriksaan kesehatan  

e. Penanganan penyakit 

dampak buruk narkoba, 

f. Psikoterapi, 

g. Penanganan dual diagnosis, 

Voluntary Counseling and 

Testing (VCT) 

 2. Rehabilitasi sosial a. Therapeutic Community 

b. Bimbingan Kerohanian, 

c. Bimbingan Mental dan 

Spiritual, 

d. Peningkatan kemampuan, 

Komputer, Bahasa Asing, 

Multimedia (Audio, Video, 

Radio), Percetakan dan 

Sablon, Bengkel Otomotif, 

Salon Kecantikan,Kesenian, 

Musik, Tata Boga, 

Kerajinan Tangan. 

 

 


