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BAB I
PENDAHULUAN
 
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkan merupakan suatu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi, informasi dan teknologi. Bahaya narkoba bukan persoalan yang ringan karena perdagangan narkoba telah mempunyai jaringan internasional. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara  tujuan bagi peredaran gelap narkotika dan psikotropika, namun sudah berkembang  menjadi salah satu negara produsen narkoba. Keadaan ini dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) pabrik psikotropika di Cipondoh dan Tangerang pada awal Maret 2002. Media Indonesia, 27 Juni 2002, hal. 11
Menurut United Nations Drugs Control Programme (UNDCP) PBB, dilihat dari peta dunia, masalah narkotika di Indonesia digambarkan dengan warna kuning, sedangkan  untuk masalah psikotropika digambarkan dengan warna merah. Warna merah adalah peringkat teratas, kemudian disusul warna kuning di bawahnya. Kompas, 27 Juni 2002, hal. 10
Di samping itu diperkirakan sedikitnya 30 ton heroin juga masuk ke Indonesia   setiap bulan. Dengan jumlah yang sangat mencengangkan ini tidak mengherankan apabila korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya (narkoba) juga meningkat yaitu mencapai 400 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 1998. Kompas, 19 November 2001, hal 44
Sedangkan United Nations Office on Drugs and Crime dalam World Drug Report 2000 menjelaskan bahwa “Drug abuse is a global phenomenon; 134 countries and territories reported a drug abuse problem in the 1990s. Though cannabis is the most widely abused drug, heroin and cocaine continue to be the most problematic ones. In regional term, the princioal drugs for which treatment is required are opiates in Europe, Asia and Oceania; cocaine in North and South America; ATS in parts of East and SouthEast Asia; and cannabis in Africa”. www.unodc.org/odccp/wdr_executive_summary_2000.html, 23 Januari 2003, hal.2
Saat ini peredaran narkoba di Indonesia dapat dikatakan sudah tidak lagi berdasarkan deret hitung melainkan deret ukur, dan yang paling memprihatinkan ribuan penyalahguna narkoba itu mencakup seluruh strata sosial masyarakat. Dilihat dari terjadinya peredaran gelap narkoba maupun pelebaran distribusi geografis pemasaran dan penyalahgunanya menunjukkan bahwa narkoba sudah menjangkau berbagai penjuru daerah mulai dari kota besar, kota kecil, wilayah sub-urban bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Di samping itu jenis narkoba yang digunakanpun semakin bervariasi. 
Sebenarnya narkoba merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan untuk keperluan tertentu, dengan alasan serta cara yang benar serta tidak melebihi batas kewajaran. Misalnya digunakan untuk tujuan pengobatan dan dilakukan oleh pihak yang mengerti dan bertanggungjawab seperti dokter. Namun demikian zat ini akan menjadi benda yang berbahaya bagi manusia jika digunakan untuk keperluan yang tidak wajar dan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000, hal. 40
Semua jenis narkoba selalu bersifat psikoaktif, yaitu merubah pikiran, perasaan, sifat, sikap dari perilaku, yang bila melampaui batas tertentu akan sulit dikendalikan (adiktif). Oleh karena itu akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi penggunanya sendiri, namun secara langsung maupun tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat bahkan kehidupan bernegara.	Lihat pula Laporan dan United Nations Intemasional Drug Control Programme tahun 1992 However, whatever the cause, the important message to get across is that all drugs are dangerous and the deliberate ingestion of drugs for non-medical reasons is wrong and harmjitl to the individual, the family, the community and society.
Dengan jumlah penyalahguna narkoba yang terus meningkat tajam maka saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin memprihatinkan. Dari berbagai media cetak maupun elektronik sering diberitakan terjadinya penggerebekan tempat-tempat hiburan maupun rumah tinggal yang dicurigai digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba dan dilanjutkan dengan dilakukannya penangkapan terhadap para penyalahguna narkoba, pengedar maupun bandar. Di samping itu para penyalahguna narkoba, pengedar maupun bandar kadang tertangkap karena terperangkap oleh jebakan yang telah disiapkan oleh pihak yang berwajib. 
Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka timbul persoalan bagaimana dengan para penyalahguna narkoba yang bukan produsen, bukan bandar, bukan pengedar tetapi penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba untuk digunakan sendiri. Apalagi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang menderita ketergantungan atau sebaliknya yang masih dalam tahap coba-coba sehingga belum mengalami ketergantungan. Apakah para penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat dikenai sanksi pidana ? Apakah pidana itu harus berupa pidana penjara? Apakah tidak ada alternatif pilihan yang lebih baik? 
Sebenarnya masalah pengendalian atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan menggunakan hukum pidana merupakan suatu masalah kebijakan (the problem of policy). Dengan demikian orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka perlu dipertanyakan apakah merebaknya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus dicegah maupun ditanggulangi dengan menggunakan sanksi pidana.
Dalam kenyataannya sanksi pidana memang hampir selalu dicantumkan pada setiap produk perundang-undangan. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sanksi pidana sangat diandalkan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu sanksi (hukum) pidana juga digunakan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri termasuk dengan diaturnya sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Dalam hal ini penyalahguna narkoba bagi diri sendiri jelas dipandang sebagai pelaku kriminal sehingga pantas untuk dikenakan sanksi pidana penjara.
Menurut Suriadi Gunawan Kompas, 6 Desember 2001, hal. 10 peraturan perundangan yang mengkriminalisasikan pecandu narkoba perlu ditinjau kembali karena tidak realistis. Contohnya dengan mengkriminalisasikan pecandu narkotika terbukti tidak menurunkan kasus narkotika, namun justru menyulitkan penanggulangan serta meningkatkan penyebaran HIV / AIDS khususnya lewat narkotika suntikan. Program harm reduction (pengurangan dampak buruk) jarum suntik juga tidak berjalan karena pencandu yang muncul akan ditangkap. Hal ini juga mengakibatkan pecandu enggan untuk memeriksakan status HIV-nya. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, jika semua diproses hukum, penjara dan rumah tahanan akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.
Disamping itu pidana penjara yang merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan juga masih mendapat banyak sorotan, baik dilihat dari sudut efektivitas maupun akibat-akibat negatif lainnya. Melalui beberapa kongres internasional seperti dalam salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelima Tahun 1975 mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offenders antara lain dikemukakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Ditegaskan pula bahwa mekanisme kepenjaraan mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan dan dalam hal-hal tertentu betul-betul menciptakan karir penjahat. Ini berarti pidana penjara dapat menjadi faktor kriminogen. Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal. 206
Ditemukannya berbagai jenis narkoba di dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan seperti di Lapas Cipinang Jakarta maupun di Lapas Wirogunan Yogyakarta belum lama ini merupakan salah satu contoh bahwa Lapas dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi terpidana narkoba yang memang bersungguh-sungguh ingin lepas dari jeratan narkoba.
Bahkan jaringan pengedar narkotika di Bali, Surabaya, dan Jakarta selama lebih dari dua tahun ini ternyata dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Laki-Laki Dewasa Kelas I Tangerang. Hal ini dapat terjadi karena Lapas Tangerang memperbolehkan narapidana menggunakan telepon selular (ponsel). Dengan demikian narapidana dapat menjalankan bisnis haramnya seperti mengedarkan narkotika melalui jeruji Lapas. 	Kompas, 29 Januari 2003, hal. 18
Di samping itu penerapan undang-undang yang tidak pada tempatnya juga dapat menjadi faktor viktimogen antara lain seperti adanya kasus narapidana narkoba yang baru menghuni Lapas selama 2 (dua) bulan ditemukan tewas di Lapas Besi Nusakambangan akibat sakauw atau ketagihan. Setelah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, terpidana langsung dikirim ke Lapas Besi Nusakambangan padahal terpidana mengalami ketergantungan pada narkoba. 	Kedaulatan Rakyat, 16 Januari 2003, hal. 6 Gambaran ini menunjukkan lemahnya sistem pidana penjara dan kurangnya perhatian hakim terhadap faktor ketergantungan akan narkoba yang dialami oleh para terdakwa. 	Periksa JE. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 282, yang berpendapat bahwa timbulnya suatu kejahatan dapat juga berasal dan undang-undang yang kurang baik, dan dapat juga berasal dan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan dan sikap penegak hukum itu sendiri.
Kondisi Lapas di Indonesia masih diperburuk dengan tingkat kepadatan hunian Lapas. Berdasarkan data yang ada di pemasyarakatan 	Adi Suyatno, Pembaharuan Pembinaan Narapidana melalui Peran Serta Masyarakat, Makalah dalam International Seminar on Criminal Justice System yang diselenggarakan oleh Bappenas, UNAFEI,JICA, dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 18-20 Desember 2002, hal. 15 jumlah narapidana mendekati batas kapasitas yang tersedia di Lapas. Bersamaan dengan hal tersebut maka kepadatan hunian Lapas telah membawa beberapa Lapas di kota-kota besar di Indonesia kepada masalah yang semakin besar yang dapat mempengaruhi secara langsung program pembinaan terhadap narapidana.
Selain itu penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan juga mempunyai akibat buruk seperti adanya stigmatisasi atau cap jahat. Pada umumnya setelah menjalani pidana perampasan kemerdekaan seseorang tidak dianggap lagi sebagai anggota masyarakat yang biasa karena cap jahat itu terus melekat meskipun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Kelemahan-kelemahan dari pidana penjara ini pada akhirnya menciptakan dehumanisasi maupun desosialisasi pada mantan narapidana. 
Sebenarnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tidak selalu dipandang sebagai pelaku kriminal yang pantas dijatuhi pidana karena ada beberapa pendapat lain yang memandang dari sudut berbeda. Sudarto 	Sudarto, Op.cit, hal 42 mengemukakan bahwa penyalahguna narkoba adalah pasien. Ditegaskan bahwa para pemakai narkotika lebih-lebih pemakai narkotika yang masih muda sebenarnya harus dipandang sebagai orang yang sakit, seorang pasien, yang perlu ditolong untuk disembuhkan.
Di samping itu pendapat yang lain menyatakan bahwa penyalahguna narkoba adalah korban. Seperti pendapat dari Lobby Loqman 	Disampaikan pada kuliah Pidana Anak tanggal 1 Nopember 2000. Pendapat senada diungkapkan pula oleh Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H dalam mata kuliah Viktimologi tanggal 6 Oktober 2000. bahwa di Indonesia penyalahguna narkoba dianggap sebagai penjahat padahal mereka adalah korban. Pendapat senada dikemukakan oleh KH. Anangsyah 	Berdasarkan makalah yang disampaikan pada Simposium Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 11-13 Nopember 1994. Dalam hal ini penanganan korban narkotika dengan cara islami telah dilakukan di Pondok lnabah, Pondok Pesantren Suralaya yaitu di taiqin dzikir melalui ajaran Thorekat Qodiriyah Naqsabandiyyah (Tasawwuf Islam). yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah korban sehingga tidak akan berhasil dengan cara dinasehati, juga salah besar jika dipenjarakan, tetapi salah satunya harus disentuh perasaannya dengan nilai-nilai Islaminya. 
Dengan demikian apabila penyalahguna narkoba dipandang sebagai pasien ataupun korban dan bukan pelaku kriminal maka sanksi pidana penjara tentu tidak tepat dikenakan pada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. 
Sebenarnya tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Politik kriminal (criminal policy) menurut 
Sudarto	Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 38. merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 
Dengan adanya sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri seperti yang diatur dalam perundang-undangan, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia secara tegas menginginkan agar maraknya penyalahgunaan narkoba dapat segera diatasi. Oleh karena itu sanksi pidana diyakini sebagal obat mujarab untuk dapat menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba karena sanksi pidana umumnya bersifat lebih keras dan tajam dibandingkan sanksi dari cabang hukum lainnya.
Di samping itu sanksi pidana harus mempunyai 2 (dua) tujuan sekaligus yakni untuk memberikan prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana, dan prevensi umum yaitu untuk mencegah masyarakat supaya tidak ikut melakukan perbuatan pidana tersebut.
Namun demikian pada dasarnya sanksi pidana bukanlah satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba. Di samping itu sanksi pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai sehingga dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair.
Dalam hal ini hukum pidana sebenarnya mempunyai kemampuan yang terbatas sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Seperti yang dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief 	Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 1998, hal.45. bahwa sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi”.
Disamping itu, pemidanaan selama ini lebih bersifat individual sehingga kurang menyentuh sisi-sisi yang berhubungan erat secara struktural dengan perbuatan si pelaku misalnya struktur lingkungan yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba.
Pada dasarnya apabila di tinjau dari sudut politik kriminal maka yang terpenting dari penggunaan sanksi pidana adalah mengenai garis-garis kebijakan yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana tersebut. Sedangkan perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
	Tahap formulasi atau tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang,
	Tahap aplikasi atau tahap penerapan pidana oleh pengadilan,
	Tahap eksekusi atau tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Namun demikian penelitian ini secara spesifik lebih menekankan pada masalah yang timbul pada tahap pertama dan kedua. Dengan demikian akan dikaji secara lebih dalam peraturan yang memuat tentang sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri (tahap formulasi) dan penerapan pidananya oleh pengadilan (tahap aplikasi) sehingga dapat diketahui bagaimana kebijakan tersebut mendukung usaha penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang dimaksudkan disini adalah penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba untuk dikonsumsi sendiri sehingga bukan termasuk pengedar maupun bandar.
Disamping itu pendapat dari La-Patra seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 	Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1998, hal. 199 menyatakan bahwa crime policy dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (reducing crime), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (prevention of crime) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (rehabilitation of criminals). Dengan demikian apabila ternyata kejahatan tidak berkurang tetapi malahan meningkat, maka ini merupakan petunjuk tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada. Terlebih lagi apabila perundang-undangan itu sendiri yang menjadi faktor kriminogen maupun viktimogen.
Seperti yang telah diuraikan di atas, saat ini terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di Indonesia semakin meningkat. Apakah hal ini mengindikasikan tidak tepatnya kebijakan perundang-undangan yang ada? Disamping itu setiap kebijakan memang harus secara periodik ditinjau kembali. Demikian pula halnya dengan kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang perlu secara terus-menerus dilakukan evaluasi. Oleh karena itu berdasarkan berbagai uraian yang telah di kemukakan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri”.

B. Perumusan Masalah 
Dalam penelitian ini pengertian narkoba dibatasi dalam arti narkotika dan psikotropika. Dengan demikian penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karena itu berdasar uraian tersebut di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
	Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri ? 

Bagaimanakah kebijakan penerapan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri ?
	Bagaimanakah kebijakan sanksi (pidana) yang perlu dipertimbangkan dalam perundang-undangan di masa depan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri ? 


Tujuan Penelitian
 Berdasarkan uraian di dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :
	Untuk mengkaji kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. 
	Untuk mengkaji kebijakan sanksi pidana di masa depan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. 


D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
	Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian untuk pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai kebijakan penggunaan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri.
	Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan, agar ketentuan mengenai sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri dapat lebih disempurnakan.


Kerangka Pemikiran 
Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. 	Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1990, hal. 41 
	Terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks, serta dapat merusak maupun mengancam kehidupan suatu bangsa sekaligus dapat melemahkan ketahanan nasional. Dengan semakin meluasnya peredaran narkoba dapat dipastikan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri juga akan semakin meningkat.
Pengaruh narkoba sangat mengerikan. Pada awalnya penyalahguna hanya sekedar mencoba-coba, namun begitu narkoba telah berhasil menjerat para penyalahguna maka pada saat itu pula penyalahguna narkoba telah menggadaikan jiwa dan raganya kepada para bandar dan pengedar narkoba. 
Telah ditegaskan bahwa pada prinsipnya penggunaan narkotika dan psikotropika harus berdasarkan petunjuk ahli atau dokter karena tiap jenis narkoba akan menimbulkan dampak khusus pada kesehatan, perilaku, pikiran, perasaan dan temperamen seseorang. Penggunaan yang salah sangat merugikan secara psikis maupun fisik penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. 
Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang berakibat pada ketergantungan adalah berawal dari pemakaian narkoba yang sedemikian rupa sehingga terdapat pola penggunaan yang patologik dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial. Penggunaan narkoba yang patologik merupakan cara dan keadaan pemakai narkoba setiap hari yang tidak mampu menghentikan penggunaannya sehingga mengakibatkan kelebihan dosis dan pada akhirnya terjadi ketergantungan pada narkoba tersebut. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan pada narkoba sangat sulit untuk bisa lepas lagi karena terjadi toleransi bila pemakaian narkoba itu dihentikan dan dapat menimbulkan gejala putus zat atau withdrawal syndrome. 
Toleransi adalah keadaan dimana efek rasa yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut sudah menurun setelah pemakaian berulang-ulang. Oleh karena itu apabila seseorang telah mengalami toleransi terhadap suatu jenis narkoba maka akan dibutuhkan jumlah atau dosis yang makin lama makin besar untuk mendapatkan efek yang sama tadi. Sedangkan gajala putus zat adalah gejala sakit akibat pemakaian zat secara terus-menerus apabila pemakaiannya pada suatu saat dihentikan, seolah-olah penyalahguna tidak dapat lepas dan narkoba tersebut. 
Namun demikian seseorang yang menyalahgunakan narkoba belum tentu telah tergantung pada narkoba tersebut baik secara fisik maupun secara psikis karena mungkin masih dalam tahap coba-coba. 
Beberapa jenis narkotika yang secara umum beredar di masyarakat adalah ganja, heroin, morfin, dan kokain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua jenis narkotika berguna bagi pengobatan, misalnya ganja yang hanya merusak saja karena zat aktif yang terkandung di dalamnya adalah tetrahydrocannabinol (THC). Sedangkan morfin memang berguna dalam dunia pengobatan, yaitu agar pasien terhindar dari rasa sakit pada waktu dilakukan operasi atau pembedahan.
Jenis-jenis psikotropika yang dikenal luas oleh masyarakat antara lain adalah ekstasi dan sabu-sabu. Ekstasi merupakan obat psikotropika yang mempunyal efek stimulan terhadap tubuh manusia dan efek halusinogenik yaitu menimbulkan khayalan-khayalan yang menyenangkan. Ekstasi bukanlah nama ilmiah melainkan hanya salah satu nama pasaran (street name) di samping nama pasaran lain untuk jenis psikotropika. 
Upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba kemudian diwujudkan antara lain dengan mengedepankan hukum. Hukum merupakan salah satu kaidah sosial yang secara umum mempunyai sanksi yang lebih bersifat memaksa dibandingkan dengan kaidah sosial yang lain seperti kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan dan kaidah sopan santun. 
Sanksi merupakan mekanisme pengendalian sosial yang pada hakekatnya bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan tatanan kehidupan sosial yang terganggu dalam keadaan semula (restitutlo in integrum). Sesuai fungsinya tersebut sanksi dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi tiga, yaitu sanksi positif sebagai reaksi terhadap perbuatan yang baik dan diwujudkan dalam bentuk hadiah; sanksi negatif sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tidak baik atau negatif dan diwujudkan dalam bentuk hukuman; dan sanksi responsif yang merupakan reaksi dari kedua belah pihak untuk segera memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi. 	Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,Jakarta, 1990, hal. 41 Dalam hal ini hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. 
Untuk menanggulangi bahaya narkoba kemudian dibuat suatu kebijakan yang antara lain dilakukan dengan membuat undang-undang (hukum) pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Kebijakan berasal dari kata policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 
Di dalam Black’s Law Dictionary 	Black, Henry Campbell M.A.,Black’s Law Dictionaty, St. Paul Minn. West Publishing Co, 1957, hal. 1317, policy diartikan sebagai “The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures” . Sedangkan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief 	Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996a, hal. 59 merumuskan kata kebijakan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. 
Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang yang di dalamnya diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Peraturan perundangan mengenai narkotika dan psikotropika yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sanksi pidana memang hampir selalu dicantumkan pada setiap produk perundang-undangan yang ada, tidak terkecuali pada Undang-undang tentang Narkotika dan Undang-undang tentang Psikotropika. Hal ini disebabkan pidana adalah jenis sanksi hukum yang dianggap paling menyengsarakan. 
Pada dasarnya kebijakan sanski pidana sebenarnya lebih ditekankan pada upaya pemilihan perbuatan maupun sanksi pidana untuk mewujudkan suatu perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik berarti suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu baik sekarang maupun masa yang akan datang, selain itu dapat menampung rasa keadilan pada masyarakat.
Di sisi yang lain hukum (sanksi) pidana sebenarnya mempunyai kemampuan yang terbatas sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Seperti yang dinyatakan oleh Sudarto 	Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983. hal. 35 bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (Kurieren am Symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab sebabnya. Oleh karena itu hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya lain tidak mampu atau dianggap tidak mampu. Menurut Barda Nawawi Arief 	Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebjakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. hal. 48, dengan mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka seyogianya penggunaan sanksi pidana dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. 
Oleh karena itu, meskipun dilihat dari sudut kebijakan kriminal untuk 
menanggulangi kejahatan melalui sarana penal bukan menduduki posisi strategis karena menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, namun keberadaannya tetap diperlukan dan merupakan kebijakan yang penting. Dasarnya adalah jika dalam menentukan perbuatan apa yang akan dikriminalisasikan sebagai tindak pidana serta sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tersebut juga dirumuskan secara tidak tepat dan tidak pada tempatnya, maka hal ini akan menimbulkan masalah baru karena kondisi yang demikian dapat menjadi faktor kriminogen dan sekaligus viktimogen.
Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas atau the limiting principles yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain : Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 47 
	a.	jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; 
	b.	jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan; 
	c.	jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; 
	d.	jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; 
	e.	larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; 
	f.	hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. 
Pidana sendiri oleh Sudarto diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 	Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 1998, hal. 2 Pengertian tersebut dapat digolongkan ke dalam aliran klasik dari hukum pidana, sebab pidana didasarkan pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara konsep pidana sekarang banyak dipengaruhi oleh aliran modern dari hukum pidana sehingga sudah berubah ke arah untuk tetap menghargai harkat dan martabat manusia. Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat ditinjau hanya dari sudut yuridis saja, tetapi harus dipertimbangkan bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, kepribadian dan lain-lain.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka wajar apabila setiap kejahatan mesti ada balasan yang setimpal dalam arti seimbang dengan perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, namun balasan tersebut harus diupayakan tetap menghormati harkat dan martabat manusia. 	Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1992, hal. 17
Dalam undang-undang mengenai narkotika maupun psikotropika diatur mengenai ancaman sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Dengan demikian penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dianggap sebagai pelaku kriminal yang pantas dijatuhi pidana sedangkan bagi yang mengalami ketergantungan diharuskan untuk menjalani pengobatan atau perawatan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
Pidana penjara saat ini banyak mendapatkan sorotan dan kritik tajam, baik dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya. Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal ialah bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. 	Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,Universitas Diponegoro, Semarang, 1996a, hal. 44 
Roeslan Saleh 	Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 19  sendiri pernah menyatakan bahwa selagi menjalani pidana penjara masih banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif. Oleh karenanya pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara. 
Namun demikian pada Kongres PBS keenam, eksistensi pidana penjara tetap diakui. Dalam pertimbangan resolusi kedelapan mengenai alternatives to imprisonment yang mengakui bahwa penjara tetap merupakan sanksi yang patut untuk tindak pidana tertentu dan pelanggar-pelanggar tertentu. Sedangkan dalam pertimbangan resolusi kesepuluh mengenai Development of measures for the social resettlement of the imprisonment antara lain diakui pentingnya pengembangan beberapa alternatif dari sanksi pidana penjara. Oleh karena itu pidana penjara memang tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Sedangkan Van Bemmelen mempunyai pendapat seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 	Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 19 
 bahwa merupakan suatu kenyataan apabila pidana pencabutan kemerdekaan lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak di dalam penjara. 
Meski demikian, ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan , pidana penjara hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dan dapat menunjang dua aspek pokok yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Sedangkan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. 
Bagi Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka tentunya jika akan menggunakan sanksi pidana untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan humanistis harus pula diperhatikan.   Ibid., hal. 167Maksud pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah bahwa selain pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

F. Metode Penelitian 
	1. 	Metode Pendekatan 
				Metode yang digunakan dalam rangka meninjau kebijakan penggunaan sanksi pidana penjara ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif karena mengutamakan tinjauan dari segi hukum.  Romli Atmasasmita, Op.cit., hal. 125 Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan pertimbangan, bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap undang-undang tentang narkotika dan undang-undang tentang psikotropika yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. 
				Dalam hal ini akan dikaji mengenai kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri pada tahap formulasi yaitu dengan meneliti kebijakan mengenai sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri yang dituangkan dalam produk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Meskipun tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sehingga mengutamakan data sekunder, namun akan digambarkan pula mengenai kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tahap aplikasi yaitu dengan meneliti putusan-putusan pengadilan atas perkara penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri. 
				Menurut Sunaryati Hartono	Sunaryati Hartono, Penelitian hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20. Alumni, Bandung, 1994, hal. 141 pendekatan yuridis normatif juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini, disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif juga ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris yang berdasar pada data primer.
				Namun demikian pendekatan yuridis normatif tetap merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. Sedangkan melalui pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk dapat mengungkap implementasi kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. 

	Jenis Data 				
		Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.	Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 24 

				Menurut Ronny Hanitijo Soemitro 	Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, hal. 24 penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :	Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hal. 24
		a.	Data sekunder pada umurnnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made). 
		b. 	Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
		c. 	Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. 
		Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
	Bahan hukum primer, yaitu bahan hukurn yang mengikat, antara lain berupa: 

	Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan narkotika dan psikotropika; 
	Kongres Internasional yang berhubungan dengan narkotika dan psikotropika;
	Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan narkotika dan psikotropika. 

		2)	Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu 
	Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah narkotika dan psikotropika;
	Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah narkotika dan psikotropika. 

	Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu:

	Ensikiopedi Indonesia;
	Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
	Berbagai surat kabar yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

			Data sekunder ini juga dilengkapi dengan data primer supaya dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan di 
Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri 
Yogyakarta, Rumah Sakit Puri Nirmala, dan Rumah Sakit dr. Sardjito. 

	Responden

		Responden dalam penelitihan ini diwakili oleh satu orang hakim pada masing-masing daerah sampel dan merupakan hakim yang pernah menangani perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, serta dua orang psikiater masing-masing dari Rumah Sakit Puri Nirmala dan Rumah Sakit dr. Sardjito.

	Teknik Pengambilan Sampel 		
		Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik non-random sampling yang tidak memberikan kesempatan kepada semua individu atau pihak yang terlibat dalam penelitian untuk dipilih sebagai sampel, sedangkan jenisnya adalah purposive samplingartinya responden ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.


	Metode Pengumpulan Data 

		Mengumpulkan data adalah suatu langkah besar dan panjang dalam suatu penelitian. Demikian juga menganalisis data adalah suatu proses yang cukup rumit dan memakan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan penyajian data menjembatani antara pengumpulan dan penganalisisan data tersebut.  Sutrisno Hadi, Bimbingan Menulis Skripsi Tesis 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal. 33 

		Mengingat penelitian ini bertumpu pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Selain data sekunder digunakan pula data primer berupa penelitian lapangan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu interviewer sudah membawa interview guide yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden namun masmh dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.


	Analisis Data

		Data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis, dan untuk pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis empiris. 

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Setelah Bab ini yang merupakan Pendahuluan, maka dilanjutkan dengan Bab Kedua yang merupakan Tinjauan Pustaka dan di dalamnya akan diuraikan mengenai ruang lingkup narkotika dan psikotropika. Di samping itu juga dibahas tentang pidana dan pemidanaan. Selanjutnya dijelaskan mengenai ruang lingkup kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan kebijakan penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara. 
Dalam Bab III sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diuraikan tentang Kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam undang-undang tentang narkotika dan kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan psikotropika bagi diri sendiri dalam undang-undang tentang psikotropika. Disamping itu akan dianalisis mengenai kebijakan penggunaan sanksi pidana penjara pada tahap penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika bagi diri sendiri. Selanjutnya akan dijabarkan mengenal kebijakan sanksi pidana yang perlu dipertimbangkan untuk kesempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.
Sebagai penutup, dalam bab terakhir akan disimpulkan hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan sekaligus diberikan beberapa saran yang bermanfaat. 












