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KATA SAMBUTAN 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala 

karunia-Nya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai 

Narkotika dan Psikotropika Tahun 2021 dapat menyelesaikan tahapan kegiatannya di 

tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk Indonesia.  

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi 

tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A 

dan 95B  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak 

hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang 

mencakup pula kelembagaan hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana 

hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 

(Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman 

tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar 

rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara kaidah ilmiah dan keilmuan.  

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Narkotika dan Psikotropika 

Tahun 2021  mengangkat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagai fokus karena 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah beberapa 

ketentuan UU Narkotika dan UU Psikotropika terutama yang berkaitan dengan 

perizinan usaha yang terkait dengan narkotika dan psikotropika. Perubahan ini tentu 

berdampak pula terhadap peraturan pelaksana kedua undang-undang tersebut 

sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian hasil, 

dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya sehingga rekomendasi yang 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, 

Laporan Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Serta 

Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja) telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) 

Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Narkotika dan Psikotropika Tahun 2021. Pokja 

ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dilaksanakan di bidang Politik, Hukum, 

Keamanan, dan Pemerintahan pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi 

hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional, yang pada 

tahun 2021 mengambil fokus analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang terdampak oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 

Pokja ini menganalisis peraturan perundangan-undangan dari tingkat undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan 

peraturan lainnya yang terkait narkotika dan psikotropika serta Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur 

perizinan berusaha di bidang Narkotika dan Psikotropika seperti izin edar, izin terkait 

ekspor-dan impor, serta izin penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi. Perubahan ini berdampak pula pada ketentuan-ketentuan pelaksananya 

yang ada selama ini. Dalam konteks ini, analisis dan evaluasi yang dilakukan Pokja 

bertujuan untuk menilai implementasi peraturan perundang-undangan yang telah 

dipilih secara umum dan memetakan dampak dari berlakunya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang 

Narkotika serta peraturan pelaksananya.  
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Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-05.HN.01.01 

Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 

mengenai Narkotika Dan Psikotropika selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan 

Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai 

berikut : 

Pengarah        : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N  

Penanggung Jawab        : Yunan Hilmy, S.H., M.H.  

Ketua : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H. 

Anggota                             : 1. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H. 

2. Joko Winarso, S.H.  

3. Iis  Trisnawati, S.H. 

4. Viona Wijaya, S.H., LL.M. 

5. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H. 

6. Odie Faiz Guslan, S.H. 

7. Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H. 

Dalam melaksanakan tugas, Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum 

dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 

PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(Pedoman 6 Dimensi). Pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, 

baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi 

yang dilakukan. Rapat-Rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait 

seperti Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, 

Mahkamah Agung, dan perwakilan masyarakat sipil dari Rumah Cemara dan Institute 

for Criminal Justice Reform. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, 

rapat dengan narasumber/pakar, dan Focus Group Discussion tersebut dianalisis dan 

dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan 

evaluasi hukum. 

Sebagaimana diketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid-19 yang terjadi 

sejak tahun 2021 sampai saat ini, banyak memengaruhi proses kerja kelompok kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Narkotika dan psikotropika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat besar 

untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dapat disalahgunakan dan 

menimbulkan bahaya bagi kesehatan publik bahkan pertahanan dan keamanan 

nasional. Kompleksitas dari manfaat sekaligus bahaya dari zat Narkotika dan 

Psikotropika menuntut negara untuk mengatur peredaran serta pemanfaatan narkotika 

dan psikotropika secara tepat dan cermat.  

Saat ini, pengaturan terhadap narkotika dan psikotropika diatur dalam dua 

undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (UU Psikotropika). Secara umum, kedua undang-undang ini bertujuan 

untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan kesehatan 

dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. UU 

Narkotika lebih jauh lagi bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis 

dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. Undang-Undang ini juga telah 

memiliki peraturan-peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan Menteri. Dalam perkembangannya, 

terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Bersama beberapa 

Kementerian dan Lembaga, serta Instruksi Presiden yang bertujuan untuk menguatkan 

pengaturan terhadap Narkotika dan Psikotropika. Dari segi kelembagaan, UU Narkotika 

juga mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas dan 

fungsi khusus di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang telah dibentuk 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.  

Implementasi UU Psikotropika dan UU Narkotika tidak terlepas dari kekurangan 

atau permasalahan dalam mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat 

maupun perkembangan global serta teknis pengaturan sesuai dengan landasan 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 2 

pengaturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait.  Untuk itu perlu 

dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang tersebut dan peraturan 

pelaksananya sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang 

ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

tren kenaikan jumlah penghuni lapas yang berasal dari perkara narkotika dari tahun 

2014-2018.
1
 Kenaikan jumlah perkara Narkotika bahkan naik hingga dua kali lipat dari 

tahun 2014-2016 menurut Badan Pusat Statistik.
2
  Data dari Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai juga menunjukkan adanya tren kenaikan kasus terkait Psikotropika dan Narkotika 

dari 188 kasus pada tahun 2013 menjadi 430 kasus pada tahun 2018.
3
  

Angka-angka ini menunjukkan setidaknya tujuan undang-undang untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran 

gelap narkotika dan psikotropika belum tercapai secara maksimal dan karenanya 

memerlukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk 

mengidentifikasi persoalan-persoalan yang timbul dalam penerapan dan dapat menjadi 

masukan bagi perbaikan.  

Selain persoalan ketercapaian tujuan, UU Narkotika dan UU Psikotropika juga 

merupakan undang-undang yang terdampak oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja melakukan beberapa 

perubahan beberapa ketentuan UU Narkotika dan UU Psikotropika yang terkait dengan 

perizinan usaha yang terkait dengan narkotika dan psikotropika. Perubahan ini tentu 

berdampak pula pada peraturan pelaksana yang ada sekarang, sehingga perlu dilakukan 

analisis dan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU Cipta Kerja.  

                                                        

1
 Ricky Gunawan, Miko Ginting, dkk., Mendorong Kebijakan Non Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika: 

Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), hlm.8. 

Lihat juga: BNN, Potrait of Drug Abuse Rehabilitation Effectiveness in Correctional Facility, Hlm. 4. 

2
 Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017. 

3
 DGCE’S Action Against Drug Smuggler, Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, http://kbscustoms.asean.org/wp-content/uploads/2019/12/9.1-CNT-GO-PRO.pdf. (diakses 10 

Juni 2021). 
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 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional telah melakukan analisis dan evaluasi 

terhadap UU Narkotika pada tahun 2017 dan tahun 2019, serta UU Psikotropika pada 

tahun 2019. Namun analisis dan evaluasi yang dilakukan pada tahun-tahun tersebut 

belum dilakukan terhadap peraturan pelaksana kedua undang-undang tersebut secara 

lengkap. Selain itu, perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja membuat perlu 

dilakukan telaahan terhadap kedua undang-undang tersebut untuk memberikan 

masukan perbaikan yang komprehensif, mengingat UU Narkotika saat ini juga masuk ke 

dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).   

 

B.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang 

diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait 

narkotika dan psikotropika. Adapun permasalahan yang diangkat dalam analisis dan 

evaluasi hukum mengenai narkotika dan psikotropika adalah: 

1. Bagaimana ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, 

dan kemanfaatannya dari  UU Narkotika dan UU Psikotropika serta peraturan 

pelaksananya  bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta apa 

rekomendasinya?  

2. Bagaimana dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Narkotika,   UU 

Psikotropika, dan peraturan pelaksananya dalam kemudahan perizinan 

berusaha dan kesempatan bekerja serta apa rekomendasinya?  

 

C. Tujuan Kegiatan  

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait narkotika dan psikotropika ini 

dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut: 

1. Memaparkan analisa dan evaluasi hukum (pedoman 6 (enam) dimensi) untuk 

mengetahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, 

dan kemanfaatannya dari UU Narkotika dan UU Psikotropika serta peraturan 

pelaksananya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta rekomendasi 

yang dihasilkan.  
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2. Memaparkan analisa dan evaluasi hukum (pedoman 6 (enam) dimensi) dari 

dampak berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Narkotika, UU Psikotropika, dan 

peraturan pelaksananya dalam kemudahan perizinan berusaha dan kesempatan 

bekerja serta rekomendasi yang dihasilkan. 

 

D.  Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum 

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup 23 peraturan 

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-

undangan pelaksananya sebagai berikut:  

• Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Narkotika: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 

Lapor Pecandu Narkotika.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika. 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.  

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika. 

11. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 

01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 

03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 

Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

12. Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional. 

13. Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah 

Peran Serta Masyarakat. 

 

• Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Psikotropika.  

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan 

Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana 

Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor. 
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7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan 

Perubahan Penggolongan Psikotropika. 

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan 

Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi. 

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 

 

E. Metode 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, 

yaitu: 

1. Dimensi Pancasila 

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; 

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan; 

4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan; 

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan. 

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan 

mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila 

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan 

penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan 

nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada 

hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum 
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Indonesia.
 4

 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing 

norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah 

landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum 

materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai 

sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian 

pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Pengayoman 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

perlindungan untuk ketentraman masyarakat. 

b) Kemanusiaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c) Kebangsaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat 

dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

d) Kekeluargaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e) Kenusantaraan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                        

4
 Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha 
Koperasi dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9. 
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f) Bhinneka Tunggal Ika 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g) Keadilan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal 

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, 

ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan 

perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, 

dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan 

berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber 

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada 

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar 

(grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori 
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derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-

undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan 

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui 

adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) 

kewajiban,4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau 

konsep .  

4. Penilaian Kejelasan Rumusan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik 

penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, 

pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan 

perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa 

subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara 

konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan 

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi 

Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum 

yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah 

mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan 
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perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai 

dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini 

perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu 

didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan 

perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan 

penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu 

peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah 

mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan 

dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum 

(kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan 

keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat 

rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia terdapat 3 Undang-Undang yang 

mengatur Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. Di luar bentuk Undang-Undang, pernah juga terdapat 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang membentuk Badan Koordinasi dan 

Pelaksanaan Instruksi Presiden (BAKOLAK INPRES) yang bertugas melakukan 

koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah 

satunya bahaya Narkotika, yang disebabkan oleh memburuknya permasalahan 

Narkotika di tahun 1970-an.
5
 Pada tahap inilah terjadi pergeseran di mana sebelum 

kemerdekaan dan pada masa awal kemerdekaan, persoalan narkotika, dalam hal ini 

opium, dikelola dengan pendekatan administratif dalam konteks perekonomian 

sebagai bagian dari sumber pemasukan negara.
6
  

Bagian ini akan menunjukkan bagaimana kerangka konsep/pendekatan 

pengaturan terhadap narkotika dan psikotropika di Indonesia menunjukkan dinamika 

dari masa ke masa. Perubahan sosial memiliki peranan yang penting dalam 

membentuk perspektif pengaturan terhadap zat-zat ini. Bagian ini akan merangkum 

secara umum pergeseran-pergeseran yang terjadi pada tataran filosofis, yuridis 

maupun sosiologis yang tercermin dalam Undang-Undang Narkotika dan juga 

Undang-Undang Psikotropika yang pernah berlaku di Indonesia dan pada akhirnya 

bermuara pada kerangka konsep dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang 

masih berlaku saat ini.  

Bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (UU Narkotika) menekankan aspek kesehatan masyarakat, kualitas sumber 

                                                        

5
 Ricky Gunawan, Miko Ginting, dkk., Op.cit., Hlm.16.  

6
 Ibid. 
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daya manusia, sebagai modal pembangunan yang perlu dijaga. Ketersediaan 

Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

terkait erat dengan peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia. 

Pengawasan dan pengendalian terhadap Narkotika berjangkar pada filosofi ini, yakni 

menjaga kesehatan publik. Hal ini kemudian dikuatkan kembali oleh ketentuan Pasal 

4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika memiliki 4 tujuan, 

yaitu:  

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah 

Guna dan pecandu Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memasukkan jaminan pengaturan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 4 huruf d) sebagai salah satu tujuan Undang-

Undang. Tujuan ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Narkotika sebelumnya 

seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1976. Bagian-bagian ini sekilas menunjukkan adanya penekanan pembentuk undang-

undang terhadap aspek kesehatan publik dibandingkan Undang-Undang 

sebelumnya.  

Meski demikian, menarik untuk mencermati Keterangan Presiden RI 

Mengenai Rancangan Undang-Undang RI Tentang Narkotika (yang kemudian 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).
7
 Dalam Keterangan 

Presiden ini, dinyatakan bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika bertujuan untuk:  

                                                        

7
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Keterangan Presiden Republik Indonesia 

Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika”, diunduh dari situs Dewan 

Perwakilan Rakyat: http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20201103-100310-4673.pdf  (20 

Juni 2021). 
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a. memperkuat landasan hukum dalam usaha mencegah dan memberantas 

tindak pidana narkotika yang semakin marak dan canggih modus 

operandinya; 

b. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan  

c. menumbuhkan kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun 

luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus 

tindak pidana narkotika. 

Selain itu, dalam dokumen ini juga disebutkan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan 

dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika ini adalah:  

a. penataan institusi yang berwenang mengawasi narkotika; 

b. peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu dalam 

mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika; dan 

c. peningkatan koordinasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana narkotika.  

Baik tujuan dan sasaran yang disebutkan dalam Keterangan Presiden ini justru 

menunjukkan penekanan yang sangat besar terhadap aspek pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana narkotika dan sama sekali tidak menyebut persoalan 

kesehatan publik atau rehabilitasi sebagaimana kemudian muncul dalam bagian 

menimbang dan Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Aspek pencegahan dan 

pemberantasan narkotika melalui pemidanaan ini merupakan aspek yang sudah ada 

sejak Undang-Undang Narkotika sebelumnya.  

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

mengakomodasi dua pendekatan yakni pendekatan kesehatan publik dan 

pendekatan hukum (pemidanaan) atau dikenal juga dengan sebutan dual approach 

system. Pendekatan ini sebetulnya telah digunakan sejak Undang-Undang Narkotika 

yang pertama di tahun 1976.
8
 Penelusuran lebih jauh ke dalam ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana nanti akan dibahas pada 

bagian-bagian berikutnya, kemudian menunjukkan bahwa pengaturan terkait aspek 

                                                        

8
 Ricky Gunawan, Miko Ginting, dkk., Op.cit., Hlm. 22. 
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kesehatan masih dilakukan secara sederhana dibandingkan dengan aspek 

hukum/pidana. Dari jumlah pasal, dapat dilihat misalnya ketentuan terkait 

rehabilitasi berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan ketentuan pidana. 

Hal-hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 menjadikan kesehatan publik sebagai jangkar dari seluruh pengaturan 

mengenai Narkotika yang hendak dilakukan, termasuk persoalan pencegahan 

penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Pendekatan 

kesehatan dan pendekatan hukum sama-sama dipilih untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan namun pengejawantahan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang 

menunjukkan pendekatan yang lebih kuat terhadap aspek hukum.  

Meskipun dual approach system sama-sama dianut oleh Undang-Undang 

Narkotika sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki beberapa 

perbedaan. Pertama, persoalan rehabilitasi lebih banyak diatur dibandingkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 seiring dengan semakin besarnya perhatian 

terhadap aspek kesehatan publik dalam persoalan narkotika. Kedua, persoalan 

kelembagaan juga mendapat perhatian yang cukup besar – ini selaras dengan apa 

yang diungkapkan dalam Surat Keterangan Presiden yang telah disebutkan di atas.  

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga 

diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan zero tolerance terhadap para pelaku 

kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang 

terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato 

peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.
9
 Dalam pidatonya tersebut, Presiden 

memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak 

hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap 

Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan 

rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2015-2016 kemudian 

                                                        

9
Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, Kontan.co.id, 

https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba (diakses 21 Juni 2021). 

Lihat juga: Joko Susilo, “Presiden Menyatakan Perang Terhadap Narkoba”, Antara News,  

https://www.antaranews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba (diakses 21 

Juni 2021).  
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dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkotika.
10

 Data lain 

menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkotika pada tahun 2014-

2016, pasca pernyataan perang terhadap narkotika oleh Presiden, naik secara tajam 

yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru 

menunjukkan penurunan.
11

  

Konsekuensi logis dari seluruh perkembangan ini adalah terjadinya 

overcrowding lembaga pemasyarakatan.  Pada bulan Maret 2021,
12

 total jumlah 

tahanan kasus Narkotika adalah 141.480 orang atau sekitar 55,39% dari total jumlah 

tahanan seluruh Lapas di Indonesia. Dari jumlah ini, 111.451 orang merupakan 

bandar/pengedar dan 30.029 orang merupakan pengguna.  

Di sisi lain, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan pada tahun 2014-

2018 jumlah penyalahguna yang mengakses IPWL juga menunjukkan peningkatan 

dari jumlah 2788 orang pada tahun 2014 menjadi 9405 orang pada tahun 2018. 

Namun terjadi stagnasi dari tahun 2018-2020 di mana hanya terdapat 9585 

penyalahguna yang mengakses IPWL pada tahun 2020.
13

 Jumlah peningkatan ini pun 

tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan jumlah kenaikan kejahatan narkotika 

yang mencapai sekitar 18.900 kasus di antara tahun 2014-2015. Uraian di atas 

menunjukkan perkembangan dalam jangka panjang di mana terdapat tendensi untuk 

melakukan pendekatan hukum secara keras dalam perkara narkotika dibandingkan 

dengan pendekatan kesehatan.  

Cara pikir yang sama sebetulnya terlihat pula dalam UU Psikotropika. Pasal 

3 UU Psikotropika menyatakan bahwa terdapat 3 tujuan dari UU Psikotropika sebagai 

berikut:  

                                                        

10
 NN, “Eksekusi Terpidana Narkoba Akan Berlangsung Tahun Ini”, BBC News Indonesia, 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160407_indonesia_eksekusi_2016 (diakses 

21 Juni 2021) dan Rita Ayuningtyas, “Kaleidoskop 2016: Wasiat di Penghujung Eksekusi Mati Jilid III”, 

Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/2672514/kaleidoskop-2016-wasiat-di-penghujung-

eksekusi-mati-jilid-iii (diakses 21 Juni 2021).  

11
 Erasmus Napitupulu, “Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!” disampaikan pada 

Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika, Hotel 

Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021.   

12
 Data diambil dari http://smslap.ditjenpas.go.id/ pada bulan Maret 2021.  

13
 Dr. Fatchanuraliyah, MKM, “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Rehabilitasi dan Wajib Lapor bagi 

Pecandu Narkotika”, disampaikan pada Focus Group Discussion Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi 

Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 12 April 2021.  
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a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan 

kesehatan dan ilmu pengetahuan; 

b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 

c. memberantas peredaran gelap psikotropika. 

Dalam tujuan ini tercermin pula bagaimana pendekatan kesehatan dan hukum 

dilakukan bersamaan terhadap persoalan psikotropika. Naskah Akademik Rancangan 

Undang-Undang Psikotropika (Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997) menunjukkan 

bahwa pendekatan ini masih hendak dipertahankan pada perubahan UU yang 

diharapkan, meski terdapat indikasi adanya penekanan pada persoalan 

meningkatnya jumlah penyalahgunaan psikotropika.
14

   

Penggunaan dual approach system tercermin baik pada pengaturan 

Narkotika dan Psikotropika dengan adanya kecenderungan untuk memperkuat 

pendekatan hukum dalam implementasinya. Elaborasi lebih mendalam terhadap 

hasil implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika akan disampaikan 

pada sub-sub bagian berikutnya yang akan mengulas hasil analisis dan evaluasi 

terhadap Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksananya. Dari hasil elaborasi 

tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran persoalan implementasi peraturan 

peraturan tersebut yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan dan peningkatan 

kualitas peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika-Psikotropika di masa 

mendatang.  

B. Isu Krusial 

Isu-isu krusial pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Psikotropika serta turunannya 

dapat dikelompokkan menjadi beberapa persoalan sebagai berikut:  

1. Inkonsistensi Pengaturan pada Undang-Undang Narkotika 

Inkonsistensi pengaturan pertama-tama nampak pada penggunaan istilah-istilah 

yang tidak konsisten seperti “penyalahguna”, ‘pecandu Narkotika”, dan “korban 

                                                        

14
 dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ (K).  Laporan Akhir 

Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 

1997), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 1, hlm.3-4.  



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 17 

penyalahgunaan narkotika”. Sebagai contoh, Pasal 4 huruf d berbunyi, “Undang-

Undang tentang Narkotika bertujuan…menjamin pengaturan upaya rehabilitasi 

medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,” namun Pasal 54 

berbunyi, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,”. Di sini nampak inkonsistensi 

pengaturan di mana Pasal 4 menyatakan upaya rehabilitasi medis dan sosial 

adalah untuk penyalahguna dan pecandu, namun dalam Pasal 54 muncul 

terminology korban penyalahgunaan yang tidak ada pada pasal-pasal 

sebelumnya. Istilah-istilah ini dalam penormaan tidak dituangkan secara 

harmonis dan konsisten sehingga menimbulkan kebingungan dalam 

penerapannya dan berpotensi melemahkan usaha pencapaian tujuan dari 

undang-undang. Dalam perumusan ketentuan pidana, misalnya, penggunaan 

istilah-istilah ini dilakukan secara bergantian namun tanpa adanya demarkasi 

yang jelas sehingga justru mengaburkan sendiri tujuan dibuatnya pembedaan 

istilah ini.  

Inkonsistensi penggunaan istilah juga nampak pada pengaturan terkait 

kewenangan penyidik (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 79 UU Narkotika) 

yang rumusannya belum jelas menunjukkan apakah kewenangan tersebut 

diberikan hanya kepada Penyidik BNN atau seluruh penyidik. Terdapat juga 

inkonsistensi penggunaan istilah dibandingkan dengan peraturan perundang-

undangan lain seperti istilah “barang bukti” yang tidak dikenal dalam Hukum 

Acara Pidana.  

Secara tak langsung, Pokja juga mengidentifikasi adanya 

ketidakkonsistenan pengaturan dalam rangka pengejawantahan keempat tujuan 

yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Narkotika yang berbunyi:  

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna 

dan pecandu Narkotika.  
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Pengaturan terkait rehabilitasi atau aspek kesehatan publik yang 

merupakan salah satu tujuan UU Narkotika diatur secara minim jika 

dibandingkan dengan aspek pemberantasan narkotika. Hal ini sangat 

berpengaruh dalam penerapan UU Narkotika di mana aspek pemberantasan 

Narkotika memiliki pengaturan yang lebih lengkap dan lebih banyak menyedot 

perhatian publik. Demikian juga dalam diskursus terkait narkotika, nampak 

bahwa perspektif pemidanaan nampak mendominasi dibandingkan perspektif 

kesehatan publik. 

2. Ketentuan Pidana terlalu Luas dan Tidak Proporsional pada Undang-Undang 

Narkotika 

Sebagian besar temuan Pokja berasal dari ketentuan-ketentuan pidana 

dengan persoalan yang beragam. Pasal 111 yang berbunyi:  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

dan Pasal 112 yang berbunyi:  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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dinilai menggunakan terminologi yang terlalu generik dan luas (menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) sehingga 

kerap digunakan penegak hukum dibandingkan pasal lainnya, meskipun pasal 

lain tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks kasus yang dihadapi misalnya 

Pasal 127 yang berbunyi:  

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, 

dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

 

Rumusan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 122 UU 

Narkotika di sisi lain membuat diferensiasi antara penyalahguna, korban 

penyalahguna, dan pecandu menjadi tidak jelas. Selain itu terdapat juga Pasal 

131 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 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 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

 

dan Pasal 128 ayat (1) yang berbunyi:  

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

Kedua pasal ini dinilai melakukan kriminalisasi yang terlalu luas pada masyarakat 

dan orang tua pecandu yang tidak melaksanakan wajib lapor. Ketentuan pidana 
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yang terlalu luas ini setelah diterapkan sudah menunjukkan dampak yang harus 

ditanggulangi yaitu overcrowding lapas oleh narapidana kasus Narkotika.  

Persoalan lainnya terkait ketentuan pidana dalam UU Narkotika adalah 

terkait dengan kualifikasi delik/kualifikasi tindak pidana. Seluruh tindak pidana 

(strafbaar feit) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (UU Narkotika) belum memiliki kualifikasi delik. Hal ini berarti 

seluruh tindak pidana tersebut belum jelas apakah termasuk kejahatan (misdrijf) 

atau pelanggaran (overtreding), padahal KUHP kita masih membagi tindak 

pidana ke dalam 2 (dua) hal tersebut.  Hal ini juga tidak selaras dengan Petunjuk 

No. 121 Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tidak adanya pembagian 

kualifikasi ini secara yuridis tentunya akan membawa permasalahan yuridis 

lainya, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan percobaan dan ajaran penyertaan. 

Selain itu, ketentuan pidana dalam UU ini kebanyakan dirumuskan secara 

kumulatif. Ini perlu ditinjau kembali. Demikian pula pidana minimum dan denda 

minimum dalam UU ini perlu diatur kembali agar dapat menjadi lebih 

proporsional dan dengan demikian pidana betul-betul dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan dan dijatuhkan secara tepat guna. 

3. Pelaksanaan Rehabilitasi masih bersifat sektoral 

Pelaksanaan rehabilitasi yang merupakan salah satu tujuan dari UU 

Narkotika saat dievaluasi menunjukkan banyak mengalami hambatan. Salah satu 

temuan Pokja menemukan penataan kelembagaan sebagai salah satu hambatan 

utama. UU Narkotika dan peraturan turunannya belum secara jelas 

menunjukkan leading sector dari pelaksanaan rehabilitasi. Konstruksi 

pengaturan yang terdapat dalam UU justru mendelegasikan pelaksanaan 

rehabilitasi kepada menteri-menteri sektoral yang menyebabkan program 

rehabilitasi menjadi program kementerian sektoral dan belum menunjukkan 

keterkaitan antar sektor dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini 

nampak semakin jelas pada peraturan-peraturan pelaksananya seperti 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 21 

Institusi Penerima Wajib Lapor, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi 

Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan 

Zat Adiktif Lainnya. Peraturan-peraturan ini belum menunjukkan adanya 

pengaturan pelaksanaan rehabilitasi secara holistik dan sistemik dan sebaliknya 

justru terkesan terpisah-pisah antara satu sektor dengan sektor lainnya. 

Konstruksi pengaturan semacam ini berpotensi mereduksi rehabilitasi menjadi 

sekedar program kementerian saja dan kehilangan gambaran besar yang hendak 

dicapai oleh Undang-Undang Narkotika. Sistem Informasi Pecandu Narkotika 

yang juga diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan hingga saat ini 

masih belum dapat terwujud. Padahal ketersediaan database bersama ini dapat 

menyelesaikan banyak kendala dalam pelaksanaan program-program 

rehabilitasi yang ada.   

Usaha untuk memperbaiki hal ini memang telah nampak, misalnya pada 

tahun 2019, Badan Standardisasi Nasional menerbitkan SNI 8807:2019 tentang 

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). 

Penyusunan SNI ini dilakukan bersama-sama dengan para pihak yang terlibat 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi seperti Badan Narkotika Nasional, 

Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Perkembangan ini juga 

menunjukkan bahwa ada urgensi untuk memperbaiki pengaturan rehabilitasi 

yang ada saat ini agar dapat menghasilkan konstruksi pengaturan yang 

mendorong pelaksanaan rehabilitasi yang holistik dan tepat guna. Dalam hal ini, 

persoalan kelembagaan juga perlu diperbaiki secara serius. Peran Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN perlu ditata kembali dengan 

mengevaluasi keterbatasan-keterbatasan yang dirasakan sekarang. Persoalan 

rehabilitasi ini akan dibahas lebih jauh dalam analisis dan evaluasi peraturan-

peraturan turunan terkait rehabilitasi dan wajib lapor.  
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4. Persoalan Penegakan Hukum  

Dalam hal penegakan hukum, beberapa ketentuan perlu ditinjau kembali 

untuk memastikan jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. 

Selain itu belum ada pengaturan mengenai gramateur/ minimum possession 

untuk membedakan pecandu dan pengedar ketika ditangkap. Terdapat SEMA 

Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat menjadi 

rujukan ke depannya. Konsistensi aparat penegak hukum juga merupakan salah 

satu temuan di mana terdapat inkonsistensi penuntutan oleh JPU terhadap 

pengguna ganja dan Meth. Tuntutan JPU tidak selalu proporsional dengan 

beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan karenanya berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan. Beberapa penelitian juga masih menunjukkan 

terjadinya kekerasan dalam proses hukum yang terkait tindak pidana narkotika.  

5. Perubahan Kewenangan terkait Perizinan di bidang Narkotika oleh Undang-

Undang Cipta Kerja  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah 

beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang 

Psikotropika. Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal UU No. 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika, yakni pada pasal Pasal 9 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, 

dan Pasal 20, serta Pasal 63 UU Cipta mengubah beberapa pasal UU No. 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 11, Pasal 15, 18, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, 

Pasal 36, dan 39 UU Narkotika. Rincian dari perubahan pasal-pasal ini dapat 

dilihat pada Bagian D Bab II laporan ini.  

UU Cipta Kerja  menyebabkan perluasan subjek pelaku kegiatan ekspor-

impor narkotika, sehingga kesempatan untuk melakukan kegiatan ekspor 

narkotika telah dibuka seluas-luasnya bagi industri farmasi dan perusahaan 

besar farmasi manapun asalkan dapat memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Selain itu, UU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan Menteri 

untuk memberikan perizinan di bidang Narkotika dan Psikotropika kepada 

Pemerintah Pusat, yakni mencakup pendaftaran psikotropika yang berupa obat, 

izin ekspor dan impor, surat persetujuan ekspor impor narkotika izin produksi, 
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izin edar, izin penyaluran, serta pengendalian. Perubahan beberapa pasal-pasal 

tersebut juga sekaligus menggabungkan berbagai Jenis Perizinan di Bidang 

Narkotika dan Psikotropika ke dalam Perizinan Berusaha yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Sebagai konsekuensinya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU 

Cipta Kerja terhadap UU Narkotika dan Psikotropika perlu diikuti dengan 

perubahan dari peraturan-peraturan pelaksana UU Narkotika dan Psikotropika 

yang terkait dengan perizinan di bidang Narkotika dan Psikotropika yang ada 

sebelumnya.  

 

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Narkotika dan 

Psikotropika  

C.1. Undang-Undang Pokok  

Dalam Kelompok Kerja ini, terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang menjadi 

Undang-Undang Pokok, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika   

C.1.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 

Narkotika), terdapat 4 tujuan dari Undang-Undang Narkotika, yaitu:  

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 

Tujuan yang luas menunjukkan Undang-Undang Narkotika merupakan Undang-

Undang yang sangat kompleks. Dalam konteks tertentu, keempat tujuan ini bisa 

menimbulkan kontradiksi dan karenanya memerlukan pengaturan yang cermat 

dan koheren. Undang-Undang ini telah dianalisis di Pusat Analisis dan Evaluasi 
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Hukum Nasional pada tahun 2017, tahun 2019, kemudian di tahun 2021 ini. Hasil 

analisis dan evaluasi yang diuraikan di sini merupakan integrasi temuan dari 

seluruh Pokja tersebut. Kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Narkotika 

sendiri telah dirasakan dimana penyusunan RUU Narkotika sudah berjalan sejak 

tahun 2017 dan pada tahun 2021 ini masuk menjadi daftar prioritas Prolegnas.   

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Hasil analisis dan evaluasi UU Narkotika menunjukkan terdapat temuan 

hampir pada setiap dimensi Penilaian pada metode analisis dan evaluasi yang 

digunakan yakni pada Dimensi Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-

Undangan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Efektivitas, dan Dimensi 

Kesesuaian Norma dengan Asas.  

1) Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan  

Terdapat beberapa ketentuan yang melakukan pendelegasian 

pengaturan lebih lanjut namun terhadap bentuk peraturan perundang-

undangan yang kurang tepat. Ini nampak pada Pasal 59 yang mendelegasikan 

ketentuan lebih lanjut pada bentuk Peraturan Pemerintah sedangkan 

ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi kepada Peraturan Menteri 

sektoral. Seharusnya ketentuan yang lebih umum dan bersifat lintas sektoral, 

yakni terkait rehabilitasi, diatur melalui peraturan pemerintah. Demikian juga 

pendelegasian kepada Peraturan Menteri untuk mengubah lampiran 

Undang-Undang terkait penggolongan narkotika juga kurang tepat karena 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, maka 

semestinya lampiran tersebut hanya bisa diubah oleh peraturan yang 

setingkat atau lebih tinggi.  

2) Dimensi Kejelasan Rumusan  

Beberapa persoalan kejelasan rumusan dalam UU terdapat pada 

ketidaksesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan. Persoalan ini ditemukan misalnya pada ketentuan-
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ketentuan terkait kewenangan penyidik seperti Pasal 75 yang mengatur 

mengenai kewenangan penyidik BNN, Pasal 76 yang mengatur mengenai 

pelaksanaan kewenangan penangkapan, Pasal 77 dan Pasal 78 yang 

mengatur mengenai penyadapan, dan Pasal 79 yang mengatur mengenai 

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah 

pengawasan. Pasal-pasal ini tidak secara jelas menunjukkan apakah 

kewenangan tersebut juga dapat diberikan kepada penyidik non BNN. 

Demikian juga terdapat persoalan definisi pengguna, penyalahguna, dan 

korban penyalahguna yang belum diuraikan secara jelas dan konsisten dalam 

ketentuan-ketentuan pasal yang ada sehingga menimbulkan persoalan 

dalam penegakannya sebagaimana telah diuraikan secara lebih lengkap pada 

Bab IIB.  

Persoalan kejelasan rumusan juga ditemukan pada ketentuan 

mengenai Penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kejelasan 

rumusan yang dimaksud di sini adalah kurang lengkapnya pengaturan 

terhadap hal tersebut. Undang-Undang Narkotika hanya mengatur hal ini 

dalam dua pasal yakni Pasal 6 yang berbunyi:  

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: 

a. Narkotika Golongan I; 

b. Narkotika Golongan II; dan 

c. Narkotika Golongan III. 

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

dan Pasal 49 yang berbunyi:  

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan 

ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran 

Undang-Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri 

setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. 
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Dalam kedua pasal tersebut, tidak terdapat pengaturan mengenai tata cara 

atau prosedur untuk melakukan perubahan penggolongan narkotika, juga 

tidak terdapat delegasian untuk mengatur hal-hal ini lebih lanjut. Padahal, 

penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan salah satu basis 

bagi penerapan ketentuan pidana. Penggolongan yang tidak tepat, berpotensi 

untuk memberikan beban berlebihan kepada masyarakat atau penjatuhan 

hukuman yang tidak setimpal. Sebagai perbandingan, dalam konvensi 

internasional, ketentuan yang mengatur terkait dengan penggolongan dan 

perubahan penggolongan Narkotika diatur secara mendetail dan lengkap 

dalam Article 3 Single Convention on Narcotic Drugs 1961. 

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini mengandung potensi 

disharmoni dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni penggunaan 

frasa-frasa yang tidak dikenal dalam KUHP seperti “bahan bukti”, dan 

kewenangan penyidik.  

4) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan 

Pada dimensi efektivitas, hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa UU 

Narkotika belum secara maksimal mencapai tujuan yang diinginkan baik pada 

sisi kesehatan maupun penegakan hukum. Pada pelaksanaan rehabilitasi, 

ketentuan yang minimalis dan bersifat sektoral membuat rehabilitasi 

mengalami banyak hambatan dan kendala. Pelaksanaan rehabilitasi Pada 

Kementerian Kesehatan, misalnya, mengalami stagnasi pada tahun 2018-

2020.
15

  

Pada soal penegakan hukum, terdapat banyak hal yang belum secara 

lengkap diatur oleh Undang-Undang sehingga perlu dilengkapi oleh berbagai 

SEMA, Peraturan Bersama, dan Peraturan instansi lainnya agar dapat 

diimplementasikan dengan lebih efektif. Selain itu sebagaimana telah 

dibahas pula pada bagian-bagian sebelumnya, ketentuan-ketentuan pidana 

yang ada di dalam UU Narkotika justru mengakibatkan terjadinya 

                                                        

15
 dr. Fatchanuraliyah, MKM, Op.Cit.   
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overcrowding Lapas. Jumlah tindak pidana Narkotika pun mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Ketentuan pidana yang memuat ancaman 

pidana yang sangat tinggi (baik ancaman penjara maupun denda) rupanya 

tidak dapat diterapkan secara efektif.
16

 Terpidana seringkali tidak bisa 

membayar pidana denda yang jumlahnya sangat besar sehingga pada 

akhirnya kembali harus menjalani pidana penjara.
17

 Ketentuan pidana yang 

keras diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkotika namun 

angka-angka yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan 

bahwa tujuan yang diharapkan tercapai melalui Undang-Undang ini belum 

berhasil diwujudkan secara maksimal. Temuan-temuan ini menunjukkan 

bahwa perubahan Undang-Undang Narkotika perlu dilakukan secara 

menyeluruh dan komprehensif, bukan hanya dilakukan pada pasal-pasal 

tertentu, tetapi juga termasuk pada peninjauan ulang terhadap kebijakan 

dan pendekatan yang ada saat ini (dual approach system).   

C.1.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), 

berdasarkan konsideran menimbang, bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan nasional dalam ranah kesehatan. Hal ini dilakukan dengan cara 

dengan cara mengontrol ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan obat, 

serta memberantas peredaran gelap Psikotropika. Menurut undang-undang ini, 

bahwa pada dasarnya Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk 

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun disatu sisi tidak dapat 

mengabaikan bahwa kenyataannya terdapat oknum tertentu yang melakukan 

penyalahgunaan Psikotropika, sehingga dapat mengancam ketahanan nasional. 

Penggunaan Psikotropika yang tidak terkontrol dan tidak dibawah pengawasan 

serta petunjuk dari tenaga kesehatan, dapat menyebabkan sindrom 

                                                        

16
 Suhadi, “Aspek Penegakan Hukum dalam Perkara Narkotika dan Psikotropika serta Sistem Regulasinya”, 

disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan 

Psikotropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021 

17
 Ibid.  
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ketergantungan yang merugikan diri sendiri, lingkungan, dan berdampak secara 

luas. 

Penggunaan yang tidak terkontrol ini juga mendorong adanya peredaran 

gelap Psikotropika baik secara nasional maupun internasional. Secara 

Internasional, dunia telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi 

peredaran Psikotropika melalui: 

1. Convention on Psychotropic Substances 1971; 

2. Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances 1988. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropika, bahwa Psikotropika yang 

mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan terbagi menjadi 4 

(empat) golongan: 

1. Psikotropika Golongan I 

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan 

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat 

mengakibatkan sindrom ketergantungan; 

2. Psikotropika Golongan II 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan; 

3. Psikotropika Golongan III 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom    

ketergantungan; 

4. Psikotropika Golongan IV 

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan 

dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika 

Hasil analisis dan evaluasi UU Narkotika menunjukkan terdapat temuan 

hampir pada setiap dimensi Penilaian pada metode analisis dan evaluasi yang 

digunakan yakni pada Dimensi Potensi Disharmoni Peraturan Perundang-

Undangan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Efektivitas, dan Dimensi 

Kesesuaian Asas Hukum PUU yang bersangkutan. Secara garis besar, temuan-

temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok persoalan: 

1. Kejelasan Rumusan 

Hal ini meliputi definisi yuridis dari ”Peredaran” yang kurang jelas, serta 

adanya inkonsistensi antara ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) 

tentang penggolongan psikotropika dengan Pasal 153 UU Narkotika yang 

memindahkan lampiran jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II 

menjadi Narkotika Golongan I; 

2. Penyesuaian dengan UU Cipta Kerja 

Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja maka perlu dilakukan penyesuaian antara UU Psikotropika dengan UU 

Cipta Kerja, seperti: 

a. Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 9 UU Psikotropika. 

Pada ketentuan yang lama, psikotropika yang berupa obat dapat 

diedarkan setelah terdaftar pada departemen kesehatan, sedangkan 

dalam ketentuan yang baru, kewenangan ini beralih pada Pemerintah 

Pusat dan diproses melalui Perizinan Berusaha, bukan lagi melalui 

"pendaftaran"; 

b. Pasal 16 UU Psikotropika telah diubah oleh Pasal 62 UU Cipta Kerja di 

mana izin ekspor psikotropika menjadi Perizinan Berusaha yang 

diberikan oleh Pemerintah Pusat; 

c. ketentuan Pasal 18 UU ini di mana kewenangan untuk memproses 

permohonan terkait SPI tidak lagi diberikan kepada Menteri tetapi pada 

Pemerintah Pusat; 
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d. Pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 19 UU 

Psikotropika di mana kewenangan untuk menyampaikan salinan Surat 

Persetujuan Impor Psikotropika tidak lagi ada pada Menteri tetapi pada 

Pemerintah Pusat; 

3. Proporsionalitas ketentuan sanksi pidana 

Dalam merumuskan ketentuan pidana terutama dalam Pasal 59, harus 

mempertimbangkan beberapa fakta yang muncul di lapangan, antara lain: 

a. Tingkat bahaya dan penyebaran yang cenderung meningkat; 

b. Kerugian yang ditimbulkan; 

c. Kemudahan akses dalam mendapatkan Psikotropika tertentu; 

d. Perlunya pembedaan ketentuan sanksi penyalahgunaan antar golongan 

Psikotropika. 

4. Perumusan formulasi ketentuan pidana yang masih belum sesuai dengan 

Ketentuan petunjuk No. 119 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

 

C.2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait  

Dalam Pokja ini terdapat 21 peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan UU Narkotika dan UU Psikotropika. Uraian di bawah ini pertama-tama 

akan membahas peraturan perundang-undangan dari kelompok Narkotika 

pada sub C.2.1. sampai dengan C.2.12 kemudian dilanjutkan dengan peraturan 

perundang-undangan kelompok Psikotropika pada sub C.2.13 sampai dengan 

C.2. 21.   

C.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 

Lapor Pecandu Narkotika.  

PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pelaksanaan wajib 

lapor bagi pecandu narkotika. Ketentuan Pasal 55 UU Narkotika ini diatur dalam 

bagian kedua mengenai rehabilitasi. Dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan 

bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 
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menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana rehabilitasi medis 

dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ataupun dilakukan oleh 

Lembaga rehabilitasi tertentu setelah mendapat persetujuan Menteri (Pasal 

56) serta diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Pasal 59 ayat (1)). 

Sementara rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dilakukan baik 

oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat (Pasal 58) yang diatur 

dengan peraturan menteri sosial (Pasal 59 ayat (2)). PP ini terdiri dari 25 pasal 

yang dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu: 

1. sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial; 

2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam 

meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada 

di bawah pengawasan dan bimbingannya; 

3. sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan 

kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. 

Secara garis besar PP ini memuat ketentuan mengenai: 

1. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari pecandu narkotika 

2. Tata cara pelaksanaan wajib lapor; 

3. Mekanisme pelaporan serta monitoring evaluasi; 

4. Rehabilitasi pecandu narkotika; 

5. Pendanaan kegiatan wajib lapor bagi pecandu narkotika. 

Ketentuan lebih lanjut yang diamanatkan oleh PP ini telah diatur dalam 

beberapa Peraturan Menteri terkait, antara lain: 

1. Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

2. Permenkes Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi 

Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 
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3. Permensos Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011  

Hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 dimensi 

menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki persoalan pada dimensi ketepatan 

jenis peraturan, dimensi disharmoni pengaturan, dan dimensi efektivitas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Permasalahan pada dimensi ketepatan jenis peraturan terlihat dari 

pendelegasian pengaturan mengenai wajib lapor dan rehabilitasi yang kurang 

tepat. Ruang lingkup rehabilitasi yang pengaturannya lebih luas dari wajib lapor 

dan dilaksanakan lintas sektor dalam hal ini rehabilitasi medis diselenggarakan 

oleh Kementerian Kesehatan dan rehabilitasi sosial oleh Kementerian Sosial 

namun delegasi pengaturannya oleh peraturan menteri, yakni: Permenkes 

Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Permensos Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 

Sementara wajib lapor yang secara konsep menjadi bagian dari rehabilitasi dan 

ruang lingkup pengaturan yang lebih sempit oleh UU Narkotika didelegasikan 

untuk diatur dengan peraturan pemerintah yakni PP 25/2011. Padahal 

munculnya pengaturan mengenai rehabilitasi dalam UU Narkotika 

menunjukkan semangat pendekatan kesehatan publik, sehingga perlu 

dipertimbangkan pengaturan mengenai rehabilitasi ini diatur ke dalam 

peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah.    

Ketidaktepatan pendelegasian ini menyebabkan, antara lain: Pertama, 

belum adanya standar layanan dan standar sarana prasarana rehabilitasi yang 

berlaku bagi seluruh institusi yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi. 
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Akibatnya layanan rehabilitasi tidak dilaksanakan secara holistik dan sistemik, 

terkesan menjadi tanggung jawab masing-masing sektor. Kedua, Ketidakjelasan 

kapan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial diberikan, apakah diberikan 

secara bertahap atau sekaligus. Ketiga, kendala koordinasi antara K/L yang 

terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor ini dapat dilaksanakan 

secara sinergis. 

Permasalahan dimensi disharmoni pengaturan terjadi dalam hal 

pengaturan mengenai pelaksanaan rehab medis dan rehab sosial. Bahwa 

ketentuan Pasal 54 UU Narkotika secara tegas menyebut bahwa pecandu dan 

korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Namun dalam PP 25/2011 rumusan rehab medis dan rehab 

sosial ini menggunakan kata “dan/atau” yang dapat diartikan sebagai suatu 

pilihan rehabilitasi, bukan suatu tahapan rehabilitasi yang wajib dijalani oleh 

pecandu dan korban penyalahguna narkotika.  

Berikutnya, permasalahan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PP 

25/2011 ditemukan pada beberapa ketentuan, antara lain ketentuan mengenai 

peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi (Pasal 4), ketentuan 

mengenai pendanaan dan pembiayaan wajib lapor dan rehabilitasi (Pasal 22), 

serta sistem informasi pecandu narkotika (Pasal 19 ayat (2)). Lebih lengkap 

mengenai uraian analisa permasalahan dapat dilihat dalam matriks lampiran.  

C.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (PP Nomor 40 Tahun 

2013) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang mengatur beberapa materi yang didelegasikan 

untuk diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam UU Narkotika secara 

sekaligus.  

Materi-materi yang diatur dalam PP meliputi 7 (tujuh) materi yang 

didelegasikan langsung dalam UU Narkotika yaitu mengenai:  
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1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika 

(delegasi Pasal 32 UU 35/2009) 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan 

(delegasi pasal 62 UU 35/2009) 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, 

pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita (delegasi Pasal 89 ayat (2) UU 35/2009) 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan 

dan pengujian sampel di laboratorium tertentu (delegasi Pasal 90 

ayat (2) UU 35/2009) 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan 

dan pemusnahan barang sitaan (Delegasi Pasal 91 dan Pasal 92 UU 

35/2009) 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara 

(Delegasi pasal 100 ayat (2) UU 35/2009) 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta 

kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Delegasi 

Pasal 101 ayat (4) UU 35/2009) 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. 

Hasil analisis PP Nomor 40 Tahun 2013 menunjukkan persoalan terbesar 

yang dijumpai dalam PP ini ada pada dimensi kejelasan rumusan. Terdapat 

rumusan-rumusan pasal yang tidak jelas pada Pasal 21 ayat (3) tentang tempat 

penyimpanan benda sitaan, Pasal 25 ayat (1) tentang pemusnahan terhadap 

barang yang sudah kadaluwarsa oleh Kementerian/Lembaga, Pasal 26 ayat (2) 

tentang pemusnahan barang sitaan berupa Tanaman Narkotika, Pasal 30 ayat 

(2) tentang pedoman teknis pemusnahan barang sitaan, Pasal 41 ayat (1) 

tentang pemberian perlindungan, Pasal 46 ayat (1) tentang penggunaan aset 

pidana yang dirampas oleh negara, dan Pasal 47 ayat (1) keputusan Menteri 

Keuangan atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia untuk penggunaan uang 
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hasil Aset Tindak Pidana Narkotika untuk kepentingan khusus. Ketidakjelasan 

rumusan ini pada beberapa ketentuan berimplikasi pada kurang kuatnya 

jaminan perlindungan bagi masyarakat, pelanggaran terhadap prinsip kehati-

hatian, dan kejelasan sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan-ketentuan ini 

perlu diubah, tak hanya untuk membuatnya menjadi lebih jelas dan lugas tetapi 

juga untuk memastikannya memenuhi asas-asas yang sangat mendasar seperti 

asas pengayoman, dan asas kepastian hukum, sebagai suatu peraturan 

perundang-undangan.  

C.2.3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional 

  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Narkotika. Dalam UU 

Narkotika, amanat pengaturan lebih lanjut terkait BNN adalah sebagai berikut: 

No. Substansi Pengaturan Lebih Lanjut Bentuk Peraturan 
1.  Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur 

organisasi dan tata kerja BNN. (Pasal 67 ayat (3)  

Peraturan Presiden 

2.  Syarat dan tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala BNN (Pasal 68)  

Peraturan Presiden 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan 

tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN. (Pasal 

72 ayat (3)  

Peraturan Kepala BNN 

 

 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengatur tentang substansi yang 

didelegasikan oleh Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 68 sedangkan substansi yang 

didelegasikan Pasal 72 ayat (3) Diatur dalam Perka BNN Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan 

Narkotika Nasional. Peraturan Presiden ini mencabut Perpres Nomor 83 Tahun 

2007 tentang Badan Narkotika Nasional.  

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 

Hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan presiden ini menunjukkan 

persoalan terbesar yang ditemukan adalah pada dimensi disharmoni peraturan. 
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Prinsip paling mendasar dari suatu peraturan pelaksana adalah tidak boleh 

mengatur melebihi apa yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Sementara itu, hasil analisis dan evaluasi menemukan 

beberapa ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 ini justru 

memperluas kewenangan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Narkotika 

misalnya memberikan kewenangan BNN untuk juga mengurus persoalan 

Psikotropika dan juga memperluas kewenangan BNN di bidang rehabilitasi.  

Secara prinsipil, ini adalah penyimpangan yang perlu diperbaiki. Namun di 

sisi lain, perlu sekiranya untuk menilai efektivitas dari BNN dalam menjalankan 

tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya melalui Perpres ini, sekalipun 

mungkin tugas dan fungsi tersebut lebih luas dari apa yang diamanatkan oleh 

UU, sehingga hal ini dapat menjadi bahan masukan yang komprehensif bagi 

perubahan pengaturan di masa yang akan mendatang. Di sini penilaian dimensi 

efektivitas menjadi penting dan dapat menjadi penentu untuk memberikan 

rekomendasi perubahan yang didasarkan pada penilaian objektif untuk 

menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Tugas dan fungsi yang dijalankan 

dengan efektif, harus dipertahankan atau bahkan diperkuat, tetapi tugas dan 

fungsi yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan, perlu dievaluasi lebih jauh. 

Hasil penilaian yang objektif terhadap ketercapaian tujuan dari pelaksanaan 

tugas BNN ini dapat menjadi bahan masukan pengaturan ke depan.  

C.2.4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

Permenkes ini dibentuk sebagai pelaksana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 

35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 13 ayat (6) PP 25/2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Di dalamnya mengatur mengenai 

penyelenggaraan rehabilitasi medis oleh lembaga rehab medis yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan.  

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Permenkes Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 
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Hasil analisis dan evaluasi terhadap Permenkes ini menunjukkan 

beberapa persoalan: 

1. Rehabilitasi baik medis dan sosial merupakan suatu institusi yang 

memiliki peranan penting dalam menjalankan amanat dan tujuan yang 

hendak dicapai oleh UU 35/2009 yaitu menjamin pengaturan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu 

narkotika. Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor di dalam 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait narkotika 

mempunyai kewenangan untuk mengatur ketentuan-ketentuan 

terkait termasuk mengenai rehabilitasi dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Beberapa Peraturan Menteri Kesehatan 

dibentuk untuk mengatur mengenai rehabilitasi medis ini, demikian 

juga kementerian sosial yang juga memiliki kewenangan mengatur 

mengenai Lembaga rehab sosial juga membentuk Peraturan Menteri 

Sosial. Ruang lingkup rehabilitasi yang luas dan multi stakeholder lebih 

tepat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, seperti dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu 

dipertimbangkan pengaturan mengenai rehabilitasi baik medis dan 

sosial ditarik ke dalam bentuk peraturan pemerintah yang sifatnya 

lebih komprehensif memberikan pengaturan terhadap dua jenis 

rehabilitasi ini. Perubahan juga perlu dilakukan terhadap ketentuan 

UU 35/2009 yang mengamanatkan pengaturan rehab medis dan rehab 

sosial diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan 

Menteri Sosial. 

2. Adanya potensi disharmoni antara Permenkes ini dengan PP 25/2011 

dan Permenkes 4/2020 terkait dengan pembiayaan rehab bagi 

pecandu narkotika. Pasal 22 PP 25/2011 menyebutkan bahwa 

pendanaan pelaksanaan rehab bagi pecandu narkotika yang tidak 

mampu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemda. Sementara 

di Pasal 10 Permenkes 4/2020 ayat (1): Pembiayaan penyelenggaraan 
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pelayanan di IPWL bagi pecandu, penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan Narkotika warga negara Indonesia yang tidak 

mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada ayat (2): Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di IPWL yang 

dibebankan pada anggaran kementerian Kesehatan hanya untuk IPWL 

berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan 

klinik utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah. 

Pasal 17 Permenkes 2415 menyebutkan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan 

rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi 

terhadap ketentuan mengenai pembiayaan ini juga dengan 

mempertimbangkan implementasi di lapangan selama ini.  

C.2.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Permenkes 4/2020) diatur 

dalam rangka untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi 

psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang 

dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor. 

Permenkes 4/2020 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), 

Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (PP 25/2011) dimana 

perlu diatur pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, 

penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana perintah UU 

Narkotika. Dalam dasar mengingat Permenkes 4/2020 juga menyebutkan 
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beberapa peraturan terkait lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan yang berarti Permenkes juga tidak lepas dari UU 

Kesehatan dan Perpresnya. 

Permenkes 4/2020 yang baru berlaku 1 tahun lebih ini menggantikan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat 

(3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, perlu mengatur 

pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan 

korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam peraturan ini terdapat juga lampiran 

yang mengatur ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor 

Dari hasil analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode 6 dimensi 

menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki persoalan pada dimensi disharmoni 

pengaturan. Persoalan pertama terkait erat dengan pengaturan Pasal 54 UU 

Narkotika mewajibkan dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi 

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Definisi Pecandu 

narkotika dan penyalahguna dalam UU Narkotika didefinisikan dalam ketentuan 

umum, tetapi definisi korban penyalahgunaan narkotika disebutkan dalam 

penjelasan, padahal korban penyalahgunaan adalah salah satu subjek dalam UU 

Narkotika. Penyalahguna dalam UU Narkotika wajib dilakukan rehabilitasi jika 

terbukti sebagai korban. Hal ini berarti penyalahguna yang dapat dilakukan 

rehabilitasi adalah hanya penyalahguna yang terbukti sebagai korban 

penyalahgunaan narkotika.  Seperti telah dikemukakan pada hasil analisis dan 

evaluasi UU Narkotika, hal ini berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih 

definisi antara pecandu dan penyalahguna. Dalam hal rehabilitasi, ini 
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menimbulkan ketidakjelasan perlakuan yang perlu diberikan pada pecandu, 

penyalahguna, dan korban penyalahguna.  

PP 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang 

merupakan peraturan pelaksana yang melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) 

UU Narkotika juga tidak memberikan ketegasan siapakah yang disebut antara 

pecandu dan penyalahguna. PP ini tidak mengatur hak penyalahguna tetapi 

dalam pasal 13 disebutkan “Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses 

peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial”. Di sini PP secara tegas hanya menyebut pecandu narkotika.  

Berbeda lagi dalam Permenkes 4/2020 Pasal 2 yang memberikan lingkup wajib 

lapor lebih luas lagi yaitu termasuk jika dalam proses penyidikan, penuntutan 

atau persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan 

pengadilan. Bahkan dalam Permenkes 4/2020 Pasal 3 ayat (2) diatur lembaga 

rehabilitasi yang merupakan IPWL dapat melakukan rehabilitasi medis bagi 

pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini perlu diselaraskan agar bisa 

menjamin kepastian hukum dan memudahkan implementasinya.  

Potensi disharmoni lainnya ditunjukkan dari adanya ketidakpastian apakah 

IPWL yang diatur hanya untuk narkotika atau juga psikotropika dan zat-zat adiktif 

lainnya. Selain itu, IPWL ini adalah suatu komitmen Negara untuk mengajak para 

penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan serta keluarganya untuk 

melaporkan diri agar Pemerintah dapat mengendalikan dan menekan 

penyalahgunaan narkotika, tetapi upaya melaporkan diri dengan sukarela ini 

masih kurang diimbangi dengan kemampuan Negara untuk memberikan 

pelayanan rehabilitasi yang Cuma-cuma. Hal ini berefek keengganan untuk 

melakukan wajib lapor.  

Kemudian kurangnya jaminan hukum yang diberikan kepada orang yang 

melaporkan dirinya sebagai penyalahguna, pecandu, korban juga dapat menjadi 

faktor mereka justru ketakutan dengan melakukan wajib lapor yang berarti 

mengakui sebagai penyalahguna atau pecandu. Ketakutan ini adalah ketakutan 
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jika suatu saat mereka dikejar/ditindak/diancam karena diketahui sebagai 

penyalahguna atau pecandu. Ini dapat berpengaruh terhadap dimensi Efektivitas 

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dimana peraturan ini tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan ketakutan untuk melaporkan diri/keluarga.  

Selain itu, Pengaturan Rehabilitasi baik medis maupun sosial dalam UU 

Narkotika dalam Pasal 54 dan Pasal 55, menunjukkan bahwa pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial dapat dijadikan IPWL jika ditunjuk pemerintah yang berarti rehabilitasi 

medis atau sosial ada yang berupa IPWL ada yang bukan merupakan IPWL. Akan 

tetapi dalam PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Pasal 13 ayat (3) 

dan (4) yang mengatur tentang penempatan pecandu narkotika yang sedang 

dalam proses peradilan menunjukkan penempatannya secara umum hanya 

disebutkan rehabilitasi sehingga yang dimaksud tidak hanya rehabilitasi wajib 

lapor tetapi rehabilitasi selain wajib lapor juga dapat menjadi penempatan 

pecandu narkotika tersebut. Permenkes 4/2020 sudah tepat mengatur mengenai 

IPWL dan dapat menjadi guidance penyelenggaraan pelayanan di IPWL. Namun 

yang perlu menjadi pertimbangan adalah terkait dengan rehabilitasi yang 

dilaksanakan oleh IPWL, sesuai amanat UU Narkotika dimana pecandu dan 

korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dengan 

demikian diartikan perlu adanya upaya rehabilitasi yang integratif baik itu rehab 

medis maupun rehab sosial. Sehingga terkait penyelenggaraan rehabilitasi yang 

kolaboratif dan integratif perlu diatur dalam peraturan yang lebih tinggi 

(Peraturan Pemerintah).  

Dari beberapa hal diatas maka dapat dilihat terjadi disharmoni pengaturan 

baik dari segi variabel penegakan hukum maupun definisi dan konsep dengan 

indikator adanya disharmoni antara beberapa peraturan yang berbeda hierarki. 

Permenkes 4/2020 ini adalah suatu peraturan yang termasuk baru ditetapkan, 

sehingga belum tepat untuk menilai efektivitas pelaksanaan Permenkes ini, 

namun demikian evaluasi dilakukan terhadap ketentuan norma-norma yang 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 42 

berpotensi disharmoni dengan pengaturan lain atau terhadap kejelasan rumusan 

norma.  

 

C.2.6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 dibentuk untuk 

melaksanakan Pasal 6 huruf (3) UU Narkotika yang menyatakan bahwa 

ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 

Peraturan menteri ini hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal yang berisi 

ketentuan mengenai: Pertama, bahwa daftar narkotika yang tercantum dalam 

lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

Kedua, pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Ketiga, keberlakuan Peraturan 

Menteri ini. Dalam konteks ini, sebetulnya tidak terdapat temuan yang berarti 

terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini. Meski 

demikian, Pokja memberikan catatan terhadap ketentuan Lampiran Permenkes 

ini secara umum.  

Dalam lampiran, kokain, ganja, dan tetrahydrocannabinol (THC) masuk 

ke dalam daftar Narkotika Golongan I padahal zat-zat ini tidak mempunyai efek 

mengurangi rasa sakit.
18

 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

Psikotropika memberikan catatan terhadap hal ini dengan menyoroti persoalan 

yang lebih mendasar yakni penggolongan ini harus dilakukan secara benar 

sesuai dengan batasan psikotropika dan narkotik yang telah diterima secara 

luas oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan akademisi agar tidak timbul 

                                                        

18
 dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ (K)., Hlm.2. 
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penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat.
19

 Selain itu terdapat juga 

perkembangan-perkembangan terkini pada level internasional di mana pada 

tahun 2020, Komisi PBB untuk Narkotika (CND) telah mengeluarkan ganja dari 

golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi Golongan I.
20

 Obat-

obatan yang masuk ke dalam golongan IV adalah obat yang memiliki potensi 

besar untuk disalahgunakan dan tidak memiliki manfaat untuk terapi kesehatan 

sehingga berada dalam kontrol yang sangat ketat. Sejauh mana hasil penelitian 

badan-badan internasional seperti World Health Organization (WHO) dapat 

menjadi pertimbangan bagi perubahan penggolongan Narkotika di tanah air.  

Sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya, yakni pada 

hasil analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, sejauh ini tidak terdapat ketentuan atau tata cara bagaimana 

melakukan perubahan dan penetapan penggolongan Narkotika. Untuk 

menjamin kepastian hukum, kepentingan publik, dan keamanan nasional di 

masa depan, menjadi urgen untuk membuat ketentuan terkait prosedur dan 

tata cara perubahan dan penetapan penggolongan Narkotika. 

 

C.2.7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan  

Sebagai suatu instansi yang membawahi lingkungan pemasyarakatan 

yang berpotensi dan berisiko tinggi terhadap adanya efek lanjutan dari 

tindakan penyalahgunaan narkotika oleh tahanan dan warga binaan 

pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan beserta jajarannya berkomitmen dalam memberikan 

layanan rehabilitasi narkotika. Komitmen ini dilakukan dengan mengeluarkan 

peraturan terkait diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 

                                                        

19
 Ibid. Hlm. 2-3.  

20
 CND United Nations Comission on Narcotic Drugs, “CND votes on recommendations for cannabis and 

cannabis-related substances”, 2 December 2020.  
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Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi 

Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan (Permenkumham 12/2017). 

Pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada tanggal 12 

April 2021 Subhan H. Panjaitan (Perwakilan Rumah Cemara) menyampaikan 

dalam UU Narkotika tidak ada pengaturan pelaksanaan rehabilitasi dalam 

lembaga pemasyarakatan, tetapi rehabilitasi narkotika di dalam lembaga 

pemasyarakatan adalah sangat perlu diselenggarakan. Dalam pelaksanaan 

rehabilitasi di lingkungan pemasyarakatan, Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk 

meningkatkan penyelenggaraan layanan ini. 

Layanan Rehabilitasi yang diberikan dalam Pemasyarakatan adalah 

rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi. Hal ini 

menunjukkan ada suatu nilai dukungan Pemerintah agar warga binaan yang 

merupakan mantan pecandu/penyalahguna dapat siap menghadapi keadaan 

ketika sudah kembali ke masyarakat.  

Mengenai dimensi kejelasan rumusan, terdapat satu hal yang perlu 

ditegaskan adalah adanya perbedaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya. Baik narkotika dan psikotropika diatur dalam peraturan UU sendiri-

sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang pun membedakannya. 

Sehingga dalam Permenkumham 12/2017 sebaiknya juga dibedakan Pecandu 

Narkotika tidak termasuk penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

Pencampuran kategori ini dikhawatirkan dapat menyebabkan ketidakjelasan di 

dalam pemasyarakatan dan akan terbawa ketika kembali ke masyarakat. Selain 

dimensi kejelasan rumusan pengertian Pecandu Narkotika dalam 

Permenkumham 12/2017 juga terpotret dari sisi Disharmoni Pengaturan 

dimana dalam UU Narkotika memiliki definisi/pembatasan yang berbeda.  

Dimensi Disharmoni pengaturan juga ditemukan terkait dengan layanan 

rehabilitasi yang dilaksanakan di Rutan, Lapas, LPKA, dan Bapas menurut 

Permenkumham 12/2017 ini. Jika merujuk pada Permenkes 2415 Tahun 2011 

bahwa Fasilitas rehab medis meliputi RS, Puskesmas atau lembaga rehab 
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tertentu yang menyelenggarakan rehab medis. Sementara Rutan dan Lapas 

bukanlah suatu lembaga rehabilitasi menurut Permenkes ini.
21

 Dengan 

demikian dengan adanya Permenkumham ini makin menegaskan kelembagaan 

yang multi stakeholder terkait dengan penyelenggaraan rehabilitasi oleh 

karena itu perlu pengaturan yang lebih tinggi menjadi acuan norma yang 

standar dalam hal rehabilitasi yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah.  

C.2.8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional 

Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya ini (Permensos 9/2017) melaksanakan 

delegasi dari beberapa Peraturan Perundang-undangan sekaligus yaitu: 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017. 

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa Rehabilitasi Sosial yang 

diberikan dalam Permensos 9/2017 diberikan tidak hanya bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika tetapi juga terhadap Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika. Konsep rehabilitasi sosial nyatanya juga melibatkan 

pengobatan medis dan tenaga medis. Di mana pengobatan medis dan tenaga 

medis tentunya berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Adanya 

pemisahan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dua 

kementerian yang berbeda menyulitkan untuk dilakukan sinergi dalam 

menangani rehabilitasi narkotika. Padahal seharusnya kedua jenis rehabilitasi 

tersebut merupakan kesatuan atau rangkaian kegiatan dalam upaya menekan 

angka penyalahgunaan narkotika. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya 

                                                        

21
 Disampaikan oleh Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan dalam FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai 

Narkotika dan Psikotropika yang diselenggarakan di BPHN, 12 April 2021 
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Disharmoni Pengaturan antara dua kementerian/lembaga yang berbeda, atau 

bisa juga lebih dari dua jika melibatkan Badan Narkotika Nasional. Oleh karena 

itu pengaturan mengenai rehabilitasi ini perlu diatur dalam peraturan yang 

lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah. 

Permensos ini jika didampingkan dengan Permenkes 2415 Tahun 2011 

dan Permenkes 4/2020 maka sama-sama mengatur mengenai panduan 

Rehabilitasi. Jika di Permenkes untuk Rehabilitasi Medis, maka di Permensos ini 

Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi menjadi suatu catatan bahwa di Permensos ini 

tidak menegaskan mengenai terdapat Rehabilitasi Sosial yang merupakan suatu 

upaya IPWL. Padahal di dalam PP IPWL menyatakan bahwa IPWL terdiri dari 

rehabilitasi medis yang merupakan kewenangan Kemenkes dan rehabilitasi 

sosial yang merupakan kewenangan Kemensos. Hal tersebut menimbulkan 

potensi ketidaktegasan di dimensi kejelasan rumusan. 

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu 

komitmen yang tegas bahwa Kementerian/Lembaga terkait secara bersama-

sama dan sesuai dengan porsinya masing masing melaksanakan upaya 

pemerintah yaitu mencegah, menanggulangi, dan menekan angka 

penyalahgunaan narkotika. 

Pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada tanggal 12 

April 2021 Subhan H. Panjaitan (Perwakilan Rumah Cemara) menyampaikan 

bahwa Kementerian Sosial menerbitkan kartu Wajib Lapor hanya sampai tahun 

2014, setelahnya tidak ada sehingga yang terjadi tuntutan pidana hilang jika 

rehabilitasi medis, dan jika rehabilitasi sosial tidak.  

Dari hal tersebut juga dilihat bahwa dalam Permensos ini tidak ada 

pengaturan mengenai IPWL, Permensos ini hanya mengatur Rehabilitasi secara 

umum. Belum ada permensos yang mengatur rehabilitasi sosial sebagai upaya 

IPWL. Tidak seperti kementerian kesehatan yang memiliki peraturan menteri 

yang mengatur tentang IPWL pada rehabilitasi medis. 
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C.2.9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika. 

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 ini dibentuk untuk 

menjalankan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU No. 35/2009 tentang 

Narkotika, yang berbunyi:  

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

b. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau 

c. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika. 

 

SEMA ini berisi mengenai pedoman pemidanaan (tata cara penerapan 

pemidanaan) bagi hakim. Butir ke-3 SE ini menyatakan bahwa apabila hakim 

menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan sebuah tindakan 

hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, maka hakim dalam amar 

putusannya harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang 

terdekat. SEMA ini adalah pembaharuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung 

No. 07/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi 

dan Rehabilitasi.  

Perbedaan mendasar antara kedua SEMA ini adalah, SEMA No. 07/2009 

masih merujuk kepada UU No. 5/1997 tentang Narkotika. Dalam hal klasifikasi 

tindak pidana, terkait barang bukti pada saat tertangkap tangan terdapat 

perbedaan: 

SEMA No. 07/2009 SEMA No. 04/2010 
1. Heroin/Putaw: maksimal 0,15 gram; 

2. Kokain: maksimal 0,15 gram; 

3. Morphin: maksimal 0,15 gram; 

4. Ganja: maksimal 1 linting rokok 

dan/atau 0,05 gram; 

5. Ecstasy: maksimal 1 butir/tablet; 

6. Shabu: maksimal 0,25 gram 

7. Dan lain-lain dalam Narkotika 

Golongan I s/d III dan Psikotropika 

Golongan I s/d IV. 

1. Kelompok Methamphetamine (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 Psilocybin: 3 gram; 
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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 Buprenorfin: 32 mg. 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 

04/2010 memiliki muatan yang lebih rinci daripada peraturan sebelumnya 

terkait besaran barang bukti pada saat tertangkap tangan. Namun hal yang 

menarik adalah dalam SEMA No. 07/2009, terdapat syarat pemberian 

rehabilitasi yang tidak ada pada SEMA No. 04/2010 yaitu bahwa seseorang 

yang tertangkap tersebut adalah bukan merupakan residivis kasus narkoba.
22

 

Secara normatif, pemberian rehabilitasi telah memberikan kepastian 

hukum baik kepada masyarakat, korban, maupun pelaku. Penelitian dari 

Balitbangkumham menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat kendala 

teknis yaitu minimnya fasilitas dan akses terhadap layanan rehabilitasi 

pengguna dan pecandu.
23

 Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya 

stigma terhadap pengguna narkotika sehingga takut melaporkan diri, padahal 

hal ini telah dijamin dalam UU Narkotika Pasal 128 ayat (2) dan (3) sebagai 

alasan penghapus pidana.
24

 

Untuk memaksimalkan upaya non penal terhadap pemberantasan 

stigmatisasi terhadap penyalahguna narkoba, maka perlu membangun suatu 

mindset dalam masyarakat kita bahwa apabila lingkungan dari mantan 

penyalahguna tersebut tidak kondusif maka dirasa akan percuma proses 

rehabilitasi yang telah dilakukan sebelumnya.
25

 Setidaknya terdapat dua 

                                                        

22
 Lihat Butir ke-3 angka 4 pada SEMA No. 07/2009. 

23
 Tony Yuri Rahmanto, Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap 

Pengguna dalam Perspektif HAM, (Jakarta: Balitbangkumham, 2016), hlm. 74. 

24
 Loc.Cit. 

25
 Brigjen Pol. Ida Oetari mengatakan bahwa “Mindset masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, yaitu 

masyarakat belum punya budaya merehabilitasi secara sukarela karena stereotip bahwa keluarga yang 
kena narkoba merupakan aib” dalam Ibid, hlm.76. 
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upaya agar para pengguna dan pecandu narkoba mendapatkan kepastian 

hukum:
26

 

1. Mengubah paradigma baru Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yaitu 

keseimbangan antara penindakan dan rehabilitasi; 

2. Menyediakan tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna 

narkotika. 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010  

Hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap SEMA ini tidak dapat 

disajikan dalam bentuk tabel. Hal ini dikarenakan, bentuk substansi dari SEMA 

ini tidak berupa pasal per-pasal, namun langsung berupa lampiran. Merujuk 

pada Butir 1 SEMA 07/2009, bahwa pada dasarnya sebagian besar dari 

Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai 

atau bahkan sebagai korban, yang apabila dilihat dari aspek kesehatan, maka 

sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit. Maka 

memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat.  

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, tidak 

ditemukan permasalahan lain selain daripada dimensi efektivitas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pemberian 

rehabilitasi telah memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat, 

korban, maupun pelaku, namun masih belum memberikan “kepastian hukum 

yang adil”. Penelitian dari Balitbangkumham menunjukkan bahwa pada 

dasarnya terdapat kendala teknis yaitu minimnya fasilitas dan akses terhadap 

layanan rehabilitasi pengguna dan pecandu.
27

 Hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah adanya stigma terhadap pengguna narkotika sehingga takut 

                                                        

26
 Ibid, hlm. 76-77. 

27
 Tony Yuri Rahmanto, Upaya Alternatif Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap 

Pengguna dalam Perspektif HAM, (Jakarta: Balitbangkumham, 2016), hlm. 74 
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melaporkan diri, padahal hal ini telah dijamin dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) 

sebagai alasan penghapus pidana.
28

  

 

C.2.10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan 

Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 Tahun 

2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-

005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/III/2014/BNN 

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

Peraturan bersama ini dibentuk dalam rangka untuk menjalankan Pasal 

54 jo. Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika, yang mengatur bahwa 

Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Apabila melihat Pasal 2 Perber ini, 

dinyatakan bahwa Perber ini bertujuan mewujudkan koordinasi dan 

kerjasama secara optimal antar Kementerian/ Lembaga, menjadi pedoman 

teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika dalam melaksanakan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan 

(eksekusi) di mana hal ini memang belum diatur secara lengkap dalam UU 

Narkotika dan peraturan turunan lainnya yang terkait dengan rehabilitasi.  

Hasil Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi  

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, ditemukan 

beberapa permasalahan pada dimensi Kejelasan Rumusan terkait definisi 

                                                        

28
 Loc.Cit 
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yuridis “rehabilitasi medis” dan “rehabilitasi sosial”, namun secara garis besar, 

temuan terbesar terdapat pada Dimensi Efektivitas, seperti ketersedian 

sarana dan prasarana pada rehabilitasi medis dan sosial, serta ketersediaan 

kualitas dan kuantitas dari SDM Tim Asesmen Terpadu, dan peningkatan 

pemahaman terkait rehabilitasi aparat penegak hukum itu sendiri. 

Catatan lainnya terhadap keberadaan peraturan ini jika kita lihat 

kembali pada ketentuan Pasal 2 bahwa tujuan pembentukan Perber ini adalah 

mewujudkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam hal 

rehabilitasi. Evaluasi terhadap rehabilitasi pada peraturan-peraturan lainnya 

memperlihatkan adanya kelembagaan yang multi stakeholder terkait 

pelaksanaan rehabilitasi, baik medis maupun sosial yang pada akhirnya 

memunculkan pengaturan yang bersifat sektoral. Lebih jauh hal ini membawa 

dampak pada perbedaan standar pengaturan rehabilitasi serta kesulitan 

penerapan norma di lapangan termasuk tantangan dalam menjalankan 

koordinasi dan Kerjasama antar lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu 

perlu dipertimbangkan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur 

rehabilitasi ini seperti Peraturan Pemerintah agar dapat dilaksanakan 

integratif.  

C.2.11. Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional. 

Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 dibentuk untuk 

melaksanakan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan 

tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009  

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa persoalan yang terdapat 

pada Peraturan ini adalah persoalan kejelasan rumusan. Terdapat dua temuan 

persoalan kejelasan rumusan, yakni pada Pasal 2 dan Pasal 6, dimana 

perumusan ketentuan dilakukan berbarengan untuk dua hal yang berbeda. 
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Pada Pasal 2 ditetapkan persyaratan pengangkatan yang sama bagi calon 

penyidik BNN yang berasal dari Polri maupun PNS, sedangkan pada Pasal 6 

ditetapkan persyaratan yang sama bagi penyidik yang “dapat diberhentikan” 

dan “diberhentikan”. Pengaturan terhadap hal-hal ini sebaiknya dilakukan 

dalam rumusan yang terpisah agar lebih memberikan kepastian hukum. 

Persoalan kejelasan rumusan lainnya ditemukan pada pasal yang menggunakan 

frasa “kenaikan pangkat secara istimewa” yang menimbulkan ambiguitas 

karena berbeda dengan yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya seperti Peraturan Pemerintah 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan 

dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan ini selama ini telah 

berjalan tanpa ada kendala yang berarti, namun perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan kualitas peraturan ini.  

C.2.12. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah 

Peran Serta Masyarakat. 

Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 ini dibentuk dalam rangka 

menjalankan Pasal 108 ayat (2) UU Narkotika yang mengatur bahwa peran serta 

masyarakat yang diatur dalam Pasal 104, 105, dan 106 UU Narkotika dibentuk 

dalam satu wadah koordinasi oleh BNN dalam bentuk Peraturan Kepala BNN.   

Usaha ini sebetulnya selaras dengan usaha pengembangan paradigma 

Restorative Justice baik di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat 

dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika, selain menggunakan 

pendekatan penal, maka perlu dilakukan juga pendekatan non penal dalam 

satu kerangka kebijakan kriminal (strafrecht politiek) yang terpadu. Salah satu 

bentuk dari perwujudan hal tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Kepala 

BNN No. 6/2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat. Pasal 

1 Peraturan Kepala BNN No. 6/2010 menyatakan bahwa dibentuknya peraturan 

ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berperan serta dan membantu pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Dalam hal ini peran BNN, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BNN No. 
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6/2010 adalah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk 

dan susunan organisasi, rincian tata kerja, penunjukan pimpinan, pengurus, dan 

keanggotaan wadah peran serta masyarakat. 

 

Hasil Evaluasi Terhadap Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010  

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Kepala BNN 

No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat, 

temuan pada peraturan ini terdapat pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan 

Perundang-Undangan dan dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-

Undangan, sedangkan pada dimensi-dimensi lainnya tidak ditemukan 

permasalahan. Pada dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, 

terlihat bahwa pada dasarnya Peraturan Kepala BNN ini merupakan delegasi 

dari Pasal 108 ayat (2) UU Narkotika. Kelaziman hal tersebut menjadi 

pertanyaan, mengingat sebuah undang-undang mendelegasikan langsung 

sebuah peraturan ke dalam bentuk sebuah peraturan pada kementerian/badan 

tertentu, dalam hal ini adalah Peraturan Kepala BNN.  Sementara itu, temuan 

pada dimensi efektivitas pelaksanaan terkait dengan Efektivitas Wadah Peran 

Serta Masyarakat sebagai Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika. Meskipun memiliki peran yang penting dan strategis, hingga 

saat ini belum tercipta pola kerja yang efektif dalam pengelolaan peran serta 

masyarakat dalam P4GN. Dalam kegiatan rapat bersama BNN pada tanggal 25 

Maret 2021, persoalan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-

Undangan ini kembali mengemuka. Berdasarkan peraturan ini, BNN telah 

membentuk suatu wadah untuk menampung berbagai LSM dalam rangka 

memberantas P4GN, wadah ini biasa disebut dengan Forum Organisasi 

Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN). Namun pada tahun 2020 FOKAN telah 

dibubarkan, hal ini karena FOKAN beserta komunitas LSM di dalamnya dinilai 

sudah kurang sejalan dengan visi dan misi BNN. Selain itu, disinyalir terdapat 

penyalahgunaan nama BNN dalam setiap kegiatan yang tengah 

diselenggarakan oleh FOKAN. Menyikapi hal ini, BNN tengah menggodok 
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sebuah program baru yang disebut Ikatan Kota Tanggap Narkoba (IKOTAN). 

IKOTAN ini merupakan sebuah pilot project dari BNN yang baru, dan tengah 

dilakukan uji coba di salah satu kota pada Provinsi Jawa Barat. 

Meski demikian, terdapat juga beberapa penelitian masih mencatat 

pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkoba. Sebagai 

contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Antiprawiro di 

Yogyakarta disampaikan bahwa peran serta masyarakat Kota Yogyakarta dalam 

melakukan penanggulangan dan pencegahan peredaran Narkotika dilakukan 

sangat baik dan massif, yang secara normatif hal ini dituangkan dalam 

Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 13/2010.
29

 Kepedulian masyarakat terkait 

P4GN juga mendapatkan dukungan dari Sultan Hamengkubuwono X, BNN, 

Kepolisian dan beberapa LSM lainya seperti Komunitas Vespa, BEM Se-DIY, 

Ikatan Mahasiswa Daerah, GRANAT, dll. Secara singkat, hal tersebut sudah 

cukup menggambarkan adanya komitmen dari Pemerintah setempat dan 

masyarakatnya yang terwadahi dalam beberapa komunitas dalam menyikapi 

P4GN. Meski demikian, dalam kasus ini, tidak Nampak jelas apakah terdapat 

pengaruh dari keberadaan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam P4GN 

masih diperlukan. Namun mengingat Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 

2010 belum menunjukkan ketercapaian hasil yang diharapkan, melainkan 

justru menunjukkan adanya persoalan penerapan di lapangan, oleh karena itu 

Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2010 ini perlu dikaji untuk diubah agar 

dapat membantu ketercapaian hasil yang diharapkan. 

C.2.13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. 

Berdasarkan konsideran menimbang Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 

2010 tentang Prekursor, PP ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dari 

                                                        

29
 Gunawan Antiprawiro, “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika”, Sociae Polities Vol. 15 No. 02 Juli-Desember 

(2014):145-146 
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Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010. 

Terhadap PP ini telah dilakukan analisis dan evaluasi hukum dengan 

menggunakan metode Evaluasi 6 (enam) Dimensi. Temuan terhadap PP ini 

banyak terdapat pada ranah permasalahan normatif yang menitikberatkan pada 

Dimensi Kejelasan Rumusan, seperti masih banyak formulasi pasal yang belum 

sesuai dengan Petunjuk Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagai guidance utama pada saat merancang suatu 

peraturan perundang-undangan.  

C.2.14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Impor dan 

Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Permenkes Nomor 10 

Tahun 2013) dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 22 Undang-Undang 

nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf 

c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor. Masing-

masing pasal tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika serta Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Impor 

Prekursor bagi industri industri farmasi diatur oleh Menteri (yang membidangi 

urusan kesehatan).  

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013. 

Beberapa bagian dari Permenkes ini telah diubah oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik sektor kesehatan. Bagian-bagian yang diubah 

adalah yang terkait dengan:  
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1. Subjek yang dapat mengajukan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan 

Surat Persetujuan Ekspor (SPE); dan 

2. Syarat dan tata cara memperoleh izin ekspor dan impor.  

Selain telah diubah oleh Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, Permenkes 

Nomor 10 Tahun 2013 ini juga terdampak oleh berlakunya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua peraturan yang berdampak pada 

ketentuan-ketentuan Permenkes Nomor 10 Tahun 2013 ini menyebabkan 

temuan terbesar dari analisis dan evaluasi yang dilakukan berada pada dimensi 

potensi disharmoni, yaitu:  

1. Perubahan subjek yang dapat mengajukan SPI dan SPE, terakhir diubah 

melalui Undang-Undang Cipta Kerja di mana ekspor dan impor 

narkotika dapat dilakukan oleh industri farmasi atau perusahaan besar 

farmasi yang telah memperoleh perizinan berusaha dari Pemerintah 

Pusat – dan tidak lagi membatasi pemberian izin ini pada 1 (satu) 

industri farmasi milik negara; 

2. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa 

pengaturan lebih lanjut terhadap pemberian izin ini dilakukan melalui 

Peraturan Pemerintah dan bukan Peraturan Menteri Kesehatan; dan 

3. Perubahan-perubahan secara teknis pada syarat dan tata cara 

permohonan SPI dan SPE yang telah terintegrasi secara elektronik.  

Sementara itu pada dimensi efektivitas, hasil analisis menunjukkan 

peraturan ini telah berjalan dengan baik dengan catatan beberapa bagiannya 

telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018. 

Terhadap hasil temuan-temuan ini, Pokja merekomendasikan agar Permenkes 

Nomor 10 Tahun 2013 ini dicabut dan diubah sesuai dengan perkembangan-

perkembangan yang ada, baik yang telah dibuat oleh Permenkes Nomor 26 

Tahun 2018 dan Undang-Undang Cipta Kerja.  
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C.2.15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2020) dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 88 ayat 

(1) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yakni terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik di sektor kesehatan. Sebelum adanya Permenkes ini, beberapa 

pelayanan perizinan berusaha di sektor kesehatan telah dilakukan secara 

elektronik, namun belum terintegrasi secara elektronik dalam sistem Online 

Single Submission.  

Terdapat 33 jenis perizinan di sektor kesehatan yang diintegrasikan 

melalui Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 ini. Dengan berlakunya Permenkes ini, 

terdapat 24 Peraturan Menteri Kesehatan yang telah ada sebelumnya 

dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur mengenai 

persyaratan, tata cara, dan masa berlaku perizinan. Hasil analisis dan evaluasi 

dalam laporan ini hanya akan membahas bagian dari Permenkes Nomor 26 

Tahun 2018 yang terkait dengan perizinan yang terkait Narkotika dan 

Psikotropika.  

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2018 

Terdapat 5 (lima) perizinan berusaha yang terkait dengan Narkotika dan 

Psikotropika yang termasuk ke dalam 33 jenis perizinan yang diintegrasikan oleh 

Permenkes ini, yaitu:  

a. Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi;  

b. Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan  Prekursor Farmasi;  

c. Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi;  

d. Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;  

e. Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.  
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Ketentuan-ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Permenkes Nomor 10 

Tahun 2013 tentang tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang terkait 

persyaratan, tata cara, dan masa berlaku perizinan dalam Permenkes Nomor 10 

Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. 

Pada dimensi kejelasan rumusan terdapat temuan pada Pasal 17 ayat (1) 

dan yang menyatakan, “Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi diselenggarakan oleh Industri Farmasi dan PBF” dan Pasal 18 

ayat (1) yang menyatakan, “Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi diselenggarakan oleh Industri Farmasi”. Kedua pasal ini 

menggunakan redaksi serupa untuk mengatur Persetujuan Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Penggunaan kata “diselenggarakan” pada 

rumusan ketentuan ini tidak tepat karena penyelenggaraan persetujuan Impor 

dan Ekspor Narkotika diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Industri 

Farmasi dan PBF dalam proses ini mengajukan permohonan persetujuan kepada 

Kementerian Kesehatan untuk melakukan impor dan ekspor. Meski dalam 

prakteknya ketentuan ini tidak menimbulkan persoalan karena proses tetap 

berjalan sebagaimana seharusnya, Pokja merekomendasikan perbaikan rumusan 

pasal ini agar dapat meningkatkan kejelasan rumusan dan kepastian hukum.  

Pada dimensi efektivitas, secara umum tidak ditemukan kendala yang 

berarti. Pelayanan perizinan secara elektronik sudah lama diterapkan di 

Kementerian Kesehatan sehingga dari segi pelayanan hanya perlu melakukan 

penyesuaian-penyesuaian saja. Sebuah catatan diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan,
30

 khusus bagi 

pelayanan perizinan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dan Surat Persetujuan Impor 

(SPI) untuk komoditi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Meski 

selama ini SPE dan SPI dimasukkan ke dalam rezim perizinan yang 

kewenangannya terdapat pada Kementerian Kesehatan, sebetulnya SPE dan SPI 
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memiliki karakteristik yang agak berbeda dari perizinan lainnya. SPI dan SPE 

bersifat sekali jalan atau transaksional dan karena itu memiliki proses yang lebih 

cepat dari perizinan lainnya. Selain itu, SPI dan SPE harus terhubung pula dengan 

Indonesia National Single Window yang terkait dengan layanan kepabeanan dan 

juga terhubung dengan negara-negara lain. 

Sebelum diintegrasikan dengan sistem OSS, seluruh kebutuhan ini telah 

dipenuhi oleh sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. 

Namun ketika digabungkan ke dalam sistem OSS, kendala muncul karena sistem 

OSS yang ada sekarang masih belum dapat mengakomodasi secara penuh 

karakteristik dan kebutuhan SPI dan SPE yang khas. Ini menjadi salah satu catatan 

perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik di masa depan.  

Hal kedua yang perlu menjadi catatan dari peraturan ini adalah perlu 

dilakukan penyesuaian dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja yang terkait dengan perizinan berusaha yang terkait dengan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana akan dielaborasi lebih jauh di 

dalam bab II D laporan ini.  

C.2.16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Permenkes 

Nomor 11 Tahun 2020) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yakni mengenai penerbitan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik bidang kesehatan melalui lembaga online 

single submission khususnya pada sektor kesehatan. Pada lampiran Peraturan 

Menteri Kesehatan ini, terdapat daftar pelayanan perizinan berusaha yang 

dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OSS sebagaimana telah diatur 

pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor kesehatan.  
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Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 

Tahun 2020 

Secara umum, integrasi sistem OSS dengan sistem yang telah ada di 

Kementerian Kesehatan berjalan dengan baik. Selaras dengan temuan pada 

analisis dan evaluasi terhadap Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, temuan pada 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2020 ini hanya terdapat pada dimensi efektivitas 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Persoalan yang terjadi adalah 

integrasi sistem OSS dengan sistem yang telah ada di Kementerian Kesehatan 

tidak membedakan jenis atau karakteristik masing-masing perizinan.  

Dalam rapat Pokja bersama Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan Kementerian Kesehatan,
31

 diungkapkan bahwa terdapat kendala 

pada Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk 

komoditi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Meski selama ini SPE 

dan SPI dimasukkan ke dalam rezim perizinan yang kewenangannya terdapat 

pada Kementerian Kesehatan, sebetulnya SPE dan SPI memiliki karakteristik yang 

agak berbeda dari perizinan lainnya. SPI dan SPE bersifat sekali jalan atau 

transaksional dan karena itu memiliki proses yang lebih cepat dari perizinan 

lainnya. Selain itu, SPI dan SPE harus terhubung pula dengan Indonesia National 

Single Window yang terkait dengan layanan kepabeanan dan juga terhubung 

dengan negara-negara lain. Sistem OSS yang ada sekarang masih belum dapat 

mengakomodasi secara penuh karakteristik dan kebutuhan SPI dan SPE yang 

khas. Ini merupakan temuan yang sama dengan yang terdapat pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan karena memang kedua 

peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018.  
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Hal kedua yang menjadi catatan adalah perlunya penyesuaian antara 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2020 ini dengan ketentuan baru dalam Undang-

Undang Cipta Kerja yang terkait dengan perizinan berusaha yang terkait dengan 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana akan dielaborasi 

lebih jauh di dalam bab II D laporan ini.  

C.2.17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana 

Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 dibentuk untuk 

melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor. 

C.2.18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi (Permenkes 3/2015) ini mencabut Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang 

Peredaran Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan 

Psikotropika yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum. 

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015. 

1) Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 

Permenkes 3/2015 ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 14 ayat 

(3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (6) dan 

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor.  

No Ketentuan Pengaturan 

1.  Pasal 14 ayat (3) UU Narkotika Tata cara penyimpanan Narkotika secara 

khusus dan jangka waktu, bentuk, isi, dan 

tata cara pelaporan 

2.  Pasal 36 ayat (2) UU Narkotika syarat dan tata cara perizinan peredaran 

Narkotika dalam bentuk obat jadi 

3.  Pasal 42 UU Narkotika syarat dan tata cara penyaluran Narkotika 

4.  Pasal 44 UU Narkotika syarat dan tata cara penyerahan Narkotika 

5.  Pasal 9 ayat (3) PP Prekursor Tata cara penyimpanan prekursor 

6.  Pasal 14 ayat (6) PP Prekursor Penyaluran Prekursor 

7.  Pasal 15 ayat (2) PP Prekursor Penyerahan Prekursor dalam rangka 

peredaran 

Adapun substansi pengaturan Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini 

mencakup pengaturan peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan 

pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan petunjuk No. 211 lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, pendelegasian kewenangan  mengatur dari 

Undang-Undang kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah non 

kementerian, atau pejabat  yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk 

peraturan yang bersifat teknis administratif. Dengan demikian 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini sudah tepat jenisnya, karena 

memang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dan substansi 

pengaturannya bersifat teknis.  

2) Disharmoni Pengaturan  

• Disharmoni pengaturan bentuk dan kewenangan penerbitan 

perizinan 

Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 

bentuk dan kewenangan penerbitan perizinan terkait narkotika dan 

psikotropika. Bentuk perizinan yang semula berbentuk izin khusus 

diubah menjadi perizinan berusaha, serta kewenangan penerbitan 
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izinnya yang semula diberikan kepada Menteri diubah menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu ketentuan terkait 

perizinan pada Industri Farmasi, Importir Terdaftar Psikotopika, izin 

edar Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam Permenkes Nomor 

3 tahun 2015 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan Undang-

Undang Cipta Kerja karena disharmoni secara vertikal dengan 

ketentuan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, yakni 

Undang-Undang Cipta Kerja (lebih lanjut diulas pada bagian dampak 

perubahan undang-undang cipta kerja). 

• Disharmoni pengaturan definisi Industri Farmasi 

Pasal 1 angka 6 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 mengatur 

bahwa definisi Industri Farmasi adalah "Industri Farmasi adalah badan 

usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan 

kegiatan pembuatan obat atau bahan obat". Definisi Industri Farmasi 

yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 

tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan industri 

farmasi sebagai “perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki 

izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan 

bahan obat, termasuk Narkotika”. Definisi Pasal 1 angka 6 Permenkes 

Nomor 3 tahun 2015 tersebut menyempitkan ruang lingkup industri 

farmasi menjadi hanya sebatas kegiatan produksi. Padahal dalam 

definisi pasal 1 angka 11 UU Narkotika diatur bahwa ruang lingkup 

industri farmasi mencakup kegiatan produksi dan penyaluran. Pasal 1 

angka 6 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 tersebut juga menyempitkan 

subjek industri farmasi menjadi sebatas badan usaha yang memiliki 

izin dari Menteri Kesehatan, padahal definisi pada pasal 1 angka 11 UU 

Narkotika tidak menyebutkan mengenai perizinan tersebut secara 

spesifik. Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), yang 
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mengubah ketentuan perizinan industri farmasi pada Pasal 11 UU 

Narkotika, dari sebelumnya berbentuk izin khusus yang diberikan oleh 

Menteri Kesehatan, diubah menjadi perizinan berusaha dari 

pemerintah pusat, maka definisi industri farmasi pada Pasal 1 angka 6 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 yang berbunyi, “Industri Farmasi 

adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk 

melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat”, tidak relevan 

lagi, sehingga perlu untuk diubah. 

3) Efektivitas Pelaksanaan  

• Kekosongan Pengaturan Sanksi Administratif Mengenai Peredaran 

dan Pemusnahan Narkotika, dan Prekursor 

Pasal 47 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini mengatur bahwa 

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai 

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pasal 47 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 tersebut 

dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran terkait peredaran, penyimpanan, pemusnahan, serta 

pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Adapun 

Ketentuan sanksi administratif pada Undang-Undang Narkotika 

terbatas pada penyimpanan dan pelaporan narkotika, yakni diatur 

pada Pasal 14 Undang-Undang Narkotika, dimana sanksi tersebut 

dikenakan oleh Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bentuk sanksi 

administratif tersebut berupa:  

a) peringatan,  

b) denda administratif,  

c) penghentian sementara kegiatan, atau  

d) pencabutan izin.  

Sedangkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang 

Psikotropika mengatur sanksi administratif secara lebih umum dan 
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diatur dengan istilah tindakan administratif, yakni terhadap 

pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang-Undang 

Psikotropika. Tindakan administif tersebut diberikan kepada pabrik   

obat, pedagang besar farmasi, sarana   penyimpanan   sediaan   farmasi 

Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, 

dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas   

rehabilitasi.  

Selain itu ketentuan sanksi administratif juga diatur pada Pasal 

61 PP 40 tahun 2013, yakni sanksi administratif mengenai pelanggaran 

dalam proses pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Adapun bentuk sanksi administratifnya 

adalah berupa: 

a) peringatan secara tertulis; 

b) penghentian kegiatan sementara; atau 

c) pencabutan izin 

Lebih lanjut ketentuan mengenai sanksi administratif mengenai 

pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut diamanatkan 

untuk diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara yang dilakukan 

dengan Kementerian Kesehatan, ketentuan sanksi administratif 

terhadap pelanggaran atas ketentuan peredaran dan pemusnahan 

narkotika dan prekursor narkotika belum diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan pengaturan. 

Dalam pelaksanaannya Kementerian Kesehatan memang lebih 

mengutamakan aspek pembinaan daripada pengenaan sanksi 

administratif dengan pertimbangan untuk menjamin ketersediaan 

obat dan bahan narkotika dan psikotropika berdasarkan kebutuhan. 

Namun perlu diingat bahwa keberadaan sanksi administratif sebagai 

upaya pertama (premium remedium) perlu untuk diatur agar sanksi 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 66 

pidana tetap diposisikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). 

Meskipun pencegahan dan pengendalian merupakan langkah yang 

sangat penting, namun untuk menjamin kepatuhan, kepastian hukum, 

serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka 

ketentuan mengenai sanksi administratif perlu diatur. 

• Aspek Efisiensi Pelaksanaan Penyaluran Narkotika dan Psikotropika 

Pasal 40 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Industri 

Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: 

a) pedagang besar farmasi tertentu; 

b) apotek; 

c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; 

dan 

d) rumah sakit. 

Namun Pasal 14 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini mengatur 

bahwa penyaluran oleh industri farmasi hanya dapat dilakukan 

terhadap penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

dalam bentuk obat jadi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah. 

Artinya penyaluran oleh industri farmasi dalam bentuk Narkotika 

Golongan I dan dalam bentuk bahan baku Narkotika, Psikotropika 

dan, Prekursor Farmasi kepada apotek dan rumah sakit dilarang. 

Rasionalitas pelarangan tersebut perlu dievaluasi dalam dua hal, 

yakni sejauh mana pelarangan tersebut berpengaruh dalam 

menekan peredaran gelap narkotika, serta apakah pelarangan 

tersebut tidak menghambat pemenuhan sediaan farmasi pada 

apotek dan rumah sakit. Mengingat bahwa Pasal 62 dan Pasal 63 

Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan peluang bagi industri 

farmasi untuk dapat memperoleh perizinan berusaha ekspor-impor 

narkotika dan psikotropika, maka perlu dipertimbangkan pula untuk 

memberikan kelonggaran pengaturan mengenai penyaluran 

narkotika dan psikotropika dalam bentuk obat dan bahan baku oleh 
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industri farmasi. Namun hal tersebut baru dapat dilakukan setelah 

melakukan kajian lanjutan terhadap dampak dan resiko yang 

mungkin akan timbul. 

• Ketercapaian Hasil 

Bahwa politik hukum pengaturan Undang-Undang Narkotika dan 

Undang-Undang Psikotropika adalah guna mengusahakan 

ketersediaan Narkotika dan psikotropika jenis tertentu yang sangat 

dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan 

pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permenkes Nomor 3 tahun 2015 

ini mengatur ketentuan teknis terkait peredaran, penyimpanan, 

pemusnahan dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Namun target 

capaian dari Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini bukan hanya 

ketersediaan Narkotika dan psikotropika saja, melainkan juga 

pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena upaya 

mengukur ketercapaian hasil yang dilakukan perlu mengacu pada 

Undang-Undang Narkotika. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap 

tiga tahunnya, angka prevalensi terhadap narkotika di Indonesia 

pada tahun 2011 sebesar 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada 

angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 

2019 pada angka 1,80 %
32

. Berdasarkan data tersebut, terjadi 

penurunan angka prevalensi terhadap narkotika sebesar 0.43% dari 

tahun 2011 hingga tahun 2019. Artinya disamping 

ketidaksempurnaan pengaturan yang ada, sejak Undang-Undang 

                                                        

32
 BNN, https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-

2019-1-.pdf  
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Narkotika diundangkan, angka prevalensi terhadap narkotika 

menurun, hal ini mengindikasikan target pencegahan dan 

pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai politik hukum 

pembentukan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang 

Psikotropika menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih jauh 

dari kesempurnaan. Sedangkan mengenai penilaian terhadap 

ketersediaan Narkotika dan psikotropika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perlu diteliti dengan melakukan penelitian teknis lebih 

lanjut. 

• Izin Edar 

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 

tentang Registrasi Obat telah melimpahkan kewenangan penerbitan 

izin edar obat kepada Kepala BPOM. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengatur bahwa 

dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM 

mempunyai kewenangan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat 

sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan,khasiat/ manfaat 

dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya izin edar 

narkotika dan psikotropika dalam bentuk obat juga diterbitkan oleh 

BPOM. Dengan demikian untuk melihat efektivitas pelaksanaan 

penerbitan izin edar narkotika dan psikotropika, maka perlu 

dilakukan kajian lebih lanjut dengan melibatkan BPOM dan 

stakeholder terkait. 
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C.2.19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan 

dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 dibentuk 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih 

lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 

2020  

Peraturan menteri ini hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal yang berisi 

ketentuan mengenai: Pertama, bahwa daftar narkotika yang tercantum 

dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini; Kedua, pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; Ketiga, keberlakuan 

Peraturan Menteri ini. Dalam konteks ini, sebetulnya tidak terdapat temuan 

yang berarti terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan ini. Meski demikian, Pokja memberikan catatan terhadap 

ketentuan Lampiran Permenkes ini secara umum.  

Dalam lampiran, pentazocine masuk ke dalam daftar Psikotropika 

Golongan III padahal zat ini sifatnya mendekati narkotika.
33

 Naskah 

Akademik Rancangan Undang-Undang Psikotropika memberikan catatan 

terhadap hal ini dengan menyoroti persoalan yang lebih mendasar yakni 

penggolongan ini harus dilakukan secara benar sesuai dengan batasan 

psikotropika dan narkotik yang telah diterima secara luas oleh berbagai 

kalangan, termasuk kalangan akademisi agar tidak timbul penafsiran yang 

berbeda di kalangan masyarakat. 
34

 Selain itu perlu dilihat juga sejauh mana 

hasil penelitian badan-badan internasional seperti World Health 

                                                        

33
 dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ (K)., Hlm.2.  

34
 Ibid. Hlm. 2-3.  
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Organization (WHO) atau keputusan PBB dapat menjadi pertimbangan bagi 

perubahan penggolongan Psikotropika di tanah air. 

Sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya, yakni 

pada hasil analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika, sejauh ini tidak terdapat ketentuan atau tata cara 

bagaimana melakukan perubahan dan penetapan penggolongan 

Psikotropika. Untuk menjamin kepastian hukum, kepentingan publik, dan 

keamanan nasional di masa depan, perlu untuk membuat ketentuan terkait 

prosedur dan tata cara perubahan dan penetapan penggolongan 

Psikotropika. 

C.2.20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan 

Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi. 

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2020 ini diterbitkan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan 

Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (AHP). Pada bagian 

menimbang, disebutkan bahwa Peraturan ini dikeluarkan untuk 

menggantikan Peraturan BPOM yang telah ada sebelumnya untuk 

mengakomodasi kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.   

Hasil Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 

2020  

Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan BPOM ini 

menunjukkan persoalan terbesar terdapat pada dimensi disharmoni 

peraturan sebagai berikut:  
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1. Peraturan BPOM ini hanya merujuk pada Permenkes Nomor 10 Tahun 

2013 yang sebetulnya telah diubah oleh Permenkes Nomor 26 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor Kesehatan (Permenkes Nomor 26 Tahun 2018). 

Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 telah mengubah ketentuan-

ketentuan terkait syarat, tata cara, dan prosedur pada Permenkes 

Nomor 10 Tahun 2013 ke dalam mekanisme Online Single Submission. 

Peraturan BPOM, karenanya masih mengatur permohonan AHP melalui 

kanal/laman miliki BPOM (Pasal 5 dan Pasal 6 tentang pendaftaran 

akun, Pasal 7 tentang pengajuan permohonan, Pasal 10 tentang 

keputusan persetujuan). Padahal, mengacu pada Permenkes Nomor 25 

Tahun 2018, semangat yang hendak dibangun adalah pelayanan 

perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.  

Perkembangan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dimana permohonan AHP di BPOM menjadi salah satu jenis 

permohonan yang diatur dalam mekanisme yang terintegrasi secara 

elektronik. Karenanya, Peraturan BPOM ini perlu diubah dan 

disesuaikan dengan mekanisme OSS dan PP Nomor 5 Tahun 2021.  

2. Peraturan BPOM ini juga perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang 

Cipta kerja. Ketentuan Peraturan BPOM ini pada Pasal 3 ayat (1) yang 

berbunyi, “Pemohon AHP untuk keperluan impor Narkotika harus berupa 

perusahaan PBF milik negara yang telah mendapatkan izin khusus sebagai 

importir Narkotika dari Menteri”, mengenai Pemohon AHP ini masih 

mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini telah diubah 

oleh Undang-Undang Cipta Kerja  di mana impor narkotika tidak lagi 

hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Besar Farmasi milik negara 

namun dapat juga dilakukan industri farmasi lain yang telah memperoleh 

perizinan berusaha dari pemerintah.  
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C.2.21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Peraturan BPOM No. 

4/2018) ini dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko Obat, Bahan 

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang tidak terjamin 

keamanan, khasiat dan mutu serta penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 4 Tahun 2018 

1) Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan BPOM No. 4/2018 ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 

62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

No Ketentuan Pengaturan 

1. 62 ayat (1) PP 

Pelaksanaan UU 

Narkotika 

Pedoman pengawasan kegiatan narkotika, yakni meliputi 

pengawasan terhadap: 

b. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk 

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

d. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk 

sebelum diedarkan; 

e. Produksi; 

f. Impor dan Ekspor; 

g. Peredaran; 

h. Pelabelan; 

i. informasi; dan 

j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 
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Adapun substansi pengaturan PerBPOM 4/2018 ini mencakup persyaratan, 

pengelolaan dan pembinaan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika Dan Prekursor Farmasi, serta Pengawasan, dan Sanksi. Pasal 62 

ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan petunjuk No. 202 

lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, pendelegasian dengan menggunakan kata 

“diatur dengan” menunjukkan bahwa materi muatan yang didelegasikan 

tersebut tidak dapat didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), sehingga harus 

diatur sesuai dengan pendelegasiannya. Dengan demikian PerBPOM 4/2018 

ini sudah tepat jenisnya, karena memang diamanatkan oleh peraturan yang 

lebih tinggi, dan substansi pengaturannya bersifat teknis. 

2) Kejelasan Rumusan Pengadaan Narkotika 

Pasal 4 huruf a Peraturan BPOM 4/2018 ini mengatur bahwa salah satu 

cakupan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah kegiatan 

pengadaan. Namun ketentuan umum Peraturan BPOM 4/2018 ini tidak 

mengatur definisi kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud. Apabila 

merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang 

mengatur bahwa “Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi 

dan impor”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan narkotika 

adalah kegiatan memperoleh narkotika dalam rangka menjamin ketersediaan 

Narkotika, baik melalui produksi narkotika maupun impor narkotika. Baik 

Undang-Undang Narkotika maupun Peraturan Pelaksananya memang tidak 

mendefinisikan pengadaan narkotika secara spesifik, sehingga berpotensi 

menciptakan ambiguitas pengaturan. 
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D. Dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 

disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Secara umum, Undang-Undang ini bertujuan 

untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan 

kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, UMK-M, dan 

industri dan perdagangan nasional; meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan 

dan percepatan proyek strategis nasional; serta melakukan penyesuaian pengaturan 

yang diperlukan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut. UU ini melakukan 

perubahan terhadap 79 Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Narkotika dan 

Undang-Undang Psikotropika.  

Perubahan UU Narkotika dan UU Psikotropika dalam UU Cipta Kerja masuk ke 

dalam kelompok Undang-Undang di bidang Kesehatan, Obat, dan Makanan (Paragraf 

11 UU Cipta Kerja) dan dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari 

sektor Kesehatan, Obat dan Makanan (Pasal 59 UU Cipta Kerja). Sesuai dengan tujuan 

ini, maka seluruh pasal-pasal yang diubah dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika 

karenanya adalah pasal-pasal yang terkait dengan perizinan berusaha di bidang 

Narkotika dan Psikotropika. Di bawah ini adalah pemetaan awal dari perubahan yang 

dilakukan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UU Narkotika dan UU Psikotropika. 

 
Tabel 1 Pemetaan Perubahan UU Narkotika dan UU Psikotropika oleh UU Cipta Kerja 

 UU Psikotropika UU Narkotika  
Ketentuan yang 
mengubah   

Pasal 62 UU Cipta Kerja Pasal 63 UU Cipta Kerja  

Pasal-pasal yang 
diubah 

Pasal 5, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Pasal 11, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 

26, 36, 39  

Jumlah pasal 
diubah 

8 pasal  10 Pasal  

Jumlah pasal 
ditambahkan  

Tidak ada Tidak ada 

Jumlah pasal 
dicabut  

Tidak ada Tidak ada 

 

Dari hasil pemetaan tersebut dapat dilihat bahwa UU Cipta Kerja hanya 

melakukan perubahan terhadap ketentuan pasal-pasal yang ada dan tidak melakukan 

penambahan ketentuan baru ataupun mencabut ketentuan yang sudah ada. 
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Perubahan-perubahan yang dilakukan mencakup beberapa hal sebagaimana 

tertuang pada kedua tabel di bawah ini:  

Tabel 2 Perbandingan Bunyi Pasal yang Diubah Pada UU Psikotropika dan UU Cipta Kerja 
 

Pasal  UU Psikotropika UU Cipta Kerja 
(Pasal 62) 

Pasal 5 Psikotropika hanya dapat diproduksi 

oleh pabrik obat yang telah memiliki izin 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh 

industri farmasi yang telah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

Pasal 9 (1) Psikotropika yang berupa obat hanya 

dapat diedarkan setelah terdaftar 

pada departemen yang bertanggung 

jawab di bidang kesehatan. 

(2) Menteri menetapkan persyaratan 

dan tata cara pendaftaran 

psikotropika yang berupa obat. 

(1) Psikotropika dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat diedarkan setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 16 (1) Ekspor psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat atau 

pedagang besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai eksportir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

(2) Impor psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat atau 

pedagang besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai importir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

serta lembaga penelitian atau 

lembaga pendidikan. 

(3) Lembaga penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilarang 

untuk mengedarkan psikotropika 

yang diimpornya. 

(1) Ekspor Psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh industri farmasi atau 

pedagang besar farmasi yang telah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Impor Psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh: 

a. Industri farmasi atau pedagang 

besar farmasi yang telah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat; 

b. Lembaga penelitian atau lembaga 

pendidikan. 

(3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga 

pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dilarang 

mengedarkan psikotropika yang 

diimpornya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 18 (1) Untuk dapat memperoleh surat 

persetujuan impor psikotropika, 

eksportir atau importir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 

mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Menteri. 

(2) Permohonan secara tertulis untuk 

memperoleh surat persetujuan 

ekspor psikotropika dilampiri 

dengan surat persetujuan impor 

psikotropika yang telah mendapat 

persetujuan dari dan/atau 

(1)  Untuk dapat memperoleh surat 

persetujuan ekspor atau surat 

persetujuan impor, eksportir atau 

importir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 mengajukan 

permohonan kepada Pemerintah 

Pusat. 

(2)  Permohonan untuk memperoleh surat 

persetujuan ekspor psikotropika 

dilampiri dengan surat persetujuan 

impor psikotropika yang telah 

mendapat persetujuan impor 

psikotropika dari dan/atau 
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dikeluarkan oleh pemerintah negara 

pengimpor psikotropika. 

(3) Menteri menetapkan persyaratan 

yang wajib dicantumkan dalam 

permohonan tertulis untuk 

memperoleh surat persetujuan 

ekspor atau surat persetujuan impor 

psikotropika. 

dikeluarkan oleh pemerintah negara 

pengimpor psikotropika. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat 

persetujuan ekspor dan surat 

persetujuan impor diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 19 Menteri menyampaikan salinan surat 

persetujuan impor psikotropika kepada 

pemerintah negara pengekspor 

psikotropika. 

Pemerintah Pusat menyampaikan surat 

persetujuan impor terkait impor 

psikotropika kepada pemerintah negara 

pengekspor psikotropika. 

Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan 

bagi kegiatan ekspor atau impor 

psikotropika diatur oleh Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan 

ekspor atau impor psikotropika diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 21 (1) Setiap pengangkutan ekspor 

psikotropika wajib dilengkapi 

dengan surat persetujuan ekspor 

psikotropika yang dikeluarkan oleh 

Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan impor 

psikotropika wajib dilengkapi 

dengan surat persetujuan ekspor 

psikotropika yang dikeluarkan oleh 

pemerintah negara pengekspor. 

(1) Setiap pengangkutan ekspor 

psikotropika wajib dilengkapi dengan 

surat persetujuan ekspor psikotropika 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

(2) Setiap pengangkutan impor 

psikotropika wajib dilengkapi dengan 

Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika 

yang dikeluarkan oleh pemerintah 

negara pengekspor. 

Pasal 22 (1) Eksportir psikotropika wajib 

memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan pengangkutan ekspor 

wajib memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengimpor kepada penanggung 

jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut 

ekspor psikotropika wajib membawa 

dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengimpor. 

(4) Penanggung jawab pengangkut 

impor psikotropika yang memasuki 

wilayah Republik Indonesia wajib 

(1) Eksportir psikotropika wajib 

memberikan surat persetujuan ekspor 

psikotropika yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat dan surat 

persetujuan impor psikotropika yang 

diterbitkan oleh pemerintah negara 

pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan pengangkutan ekspor 

wajib memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Pusat dan surat 

persetujuan impor psikotropika yang 

diterbitkan oleh pemerintah negara 

pengimpor kepada penanggung jawab 

pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor 

psikotropika wajib membawa dan 

bertanggung jawab atas kelengkapan 

surat persetujuan ekspor psikotropika 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Pusat dan surat persetujuan impor 

psikotropika yang diterbitkan oleh 

pemerintah negara pengimpor. 
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membawa dan bertanggung jawab 

atas kelengkapan surat persetujuan 

impor psikotropika dari Menteri dan 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengekspor. 

(4)  Penanggung jawab pengangkut impor 

psikotropika yang memasuki wilayah 

Republik Indonesia wajib membawa 

dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan surat persetujuan impor 

psikotropika yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat dan surat 

persetujuan ekspor psikotropika yang 

diterbitkan oleh pemerintah negara 

pengekspor. 

 

 

Tabel 3 Perbandingan Bunyi Pasal Yang Diubah Pada UU Narkotika dan UU Cipta Kerja 
 

Pasal UU Narkotika UU Cipta Kerja 
(Pasal 63) 

Pasal 11 (1) Menteri memberi izin khusus untuk 

memproduksi Narkotika kepada 

Industri Farmasi tertentu yang telah 

memiliki izin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah dilakukan audit 

oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

(2) Menteri melakukan pengendalian 

terhadap produksi Narkotika sesuai 

dengan rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9. 

(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan 

melakukan pengawasan terhadap 

bahan baku, proses produksi, dan 

hasil akhir dari produksi Narkotika 

sesuai dengan rencana kebutuhan 

tahunan Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pemberian izin dan 

pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

(1) Industri farmasi tertentu dapat 

memproduksi narkotika setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat melakukan 

pengendalian terhadap produksi 

Narkotika sesuai dengan rencana 

kebutuhan tahunan Narkotika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(3) Pemerintah Pusat melakukan 

pengawasan terhadap bahan baku, 

proses produksi, dan hasil akhir dari 

produksi Narkotika sesuai dengan 

rencana kebutuhan tahunan Narkotika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara pemberian Perizinan Berusaha, 

pengendalian, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 15 (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) 

perusahaan pedagang besar farmasi 

milik negara yang telah memiliki izin 

sebagai importir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- 

(1) Industri farmasi atau perusahaan 

Pedagang Besar Farmasi milik negara 

dapat melaksanakan impor narkotika 

setelah memenuhi Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat. 
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undangan untuk melaksanakan 

impor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada 

perusahaan lain dari perusahaan 

milik negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang memiliki izin 

sebagai importir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan 

impor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah 

Pusat dapat memberi Perizinan 

Berusaha kepada perusahaan selain 

perusahaan milik negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang 

memenuhi Perizinan Berusaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 16 (1) Importir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Impor dari 

Menteri untuk setiap kali melakukan 

impor Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan berdasarkan hasil audit 

Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan terhadap rencana 

kebutuhan dan realisasi produksi 

dan/atau penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

Golongan I dalam jumlah yang 

sangat terbatas hanya dapat 

diberikan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada pemerintah 

negara pengekspor. 

(1) Importir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Impor yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat 

untuk setiap kali melakukan impor 

Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan hasil audit 

Pemerintah Pusat terhadap rencana 

kebutuhan dan realisasi produksi dan 

atau penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

Golongan I dalam jumlah yang sangat 

terbatas hanya dapat diberikan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada pemerintah negara 

pengekspor. 

Pasal 18 (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) 

perusahaan pedagang besar farmasi 

milik negara yang telah memiliki izin 

sebagai eksportir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- 

undangan untuk melaksanakan 

ekspor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada 

perusahaan lain dari perusahaan 

milik negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang memiliki izin 

sebagai eksportir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan 

ekspor Narkotika. 

(1) Industri farmasi atau perusahaan 

Pedagang Besar Farmasi dapat 

melaksanakan ekspor narkotika 

setelah memenuhi Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 19 (1) Eksportir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Ekspor dari 

Menteri untuk setiap kali melakukan 

ekspor Narkotika. 

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Ekspor yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat 
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(2) Untuk memperoleh Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pemohon harus melampirkan 

surat persetujuan dari negara 

pengimpor. 

untuk setiap kali melakukan ekspor 

Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemohon 

harus melampirkan surat persetujuan 

yang diterbitkan oleh negara 

pengimpor. 

Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

dan tata cara memperoleh Surat 

Persetujuan Impor dan Surat 

Persetujuan Ekspor diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

dan tata cara memperoleh Surat 

Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan 

Ekspor diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 24 (1) Setiap pengangkutan impor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan 

dokumen atau surat persetujuan 

ekspor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan di negara 

pengekspor dan Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang dikeluarkan 

oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan 

Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

yang dikeluarkan oleh Menteri dan 

dokumen atau surat persetujuan 

impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor. 

(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika 

wajib dilengkapi dengan dokumen 

atau Surat Persetujuan Ekspor 

Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara pengekspor dan 

Surat Persetujuan Impor Narkotika 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika 

wajib dilengkapi dengan Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan 

dokumen atau Perizinan Berusaha 

terkait impor Narkotika yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan di negara 

pengimpor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

dokumen atau Surat Persetujuan 

Ekspor dan Surat Persetujuan Impor 

narkotika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 26 (1) Eksportir Narkotika wajib 

memberikan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika dari Menteri dan 

dokumen atau Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan pengangkutan ekspor 

wajib memberikan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika dari Menteri dan 

dokumen atau Surat Persetujuan 

(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan 

Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Pusat dan dokumen atau Surat 

Persetujuan Impor Narkotika yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan pengangkutan ekspor 

wajib memberikan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Pusat dan dokumen 
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Impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor kepada penanggung 

jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut 

ekspor Narkotika wajib membawa 

dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika dari Menteri dan 

dokumen atau Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor. 

atau Surat Persetujuan Impor 

Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara pengimpor 

kepada penanggung jawab 

pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut Ekspor 

Narkotika wajib membawa dan 

bertanggung jawab atas kelengkapan 

Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Pusat dan dokumen atau Surat 

Persetujuan Impor Narkotika yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor. 

 

Pasal 36 (1)  Narkotika dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat diedarkan setelah 

mendapatkan izin edar dari Menteri. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara perizinan 

peredaran Narkotika dalam bentuk 

obat jadi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

(3)  Untuk mendapatkan izin edar dari 

Menteri, Narkotika dalam bentuk 

obat jadi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus melalui 

pendaftaran pada Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pendaftaran 

Narkotika dalam bentuk obat jadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dengan Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat diedarkan setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

dan tata cara Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan 

oleh Industri Farmasi, pedagang 

besar farmasi, dan sarana 

penyimpanan sediaan farmasi 

pemerintah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang 

ini. 

(2) Industri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memiliki izin khusus 

penyaluran Narkotika dari Menteri. 

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh 

Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan 

penyimpanan sediaan farmasi 

pemerintah dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar 

Farmasi, dan sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha sebagaimana 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 81 

Pasal UU Narkotika UU Cipta Kerja 
(Pasal 63) 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

Dari perbandingan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan UU Cipta Kerja 

melakukan perubahan yang serupa baik pada UU Narkotika dan UU Psikotropika yang 

dapat dikelompokkan ke dalam 4 aspek sebagai berikut:  

1. Perluasan Subjek Pelaku Kegiatan Ekspor-Impor Narkotika.  

Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 

15 dan Pasal 18 UU Narkotika. Pasal 15 UU Narkotika membatasi bahwa izin 

untuk melaksanakan impor narkotika hanya diberikan kepada 1 (satu) 

perusahaan pedagang besar farmasi (PBF) milik negara yang telah memiliki 

izin sebagai importir dan Pasal 18 memuat ketentuan serupa untuk 

eksportir Narkotika. Hanya dalam keadaan tertentu saja, pemberian izin ini 

dapat diperluas kepada perusahaan milik negara lain (Pasal 15 ayat (2) dan 

Pasal 18 ayat (2) UU Narkotika).  

UU Cipta Kerja menghapus batasan ini. Dalam UU Cipta Kerja, subjek 

yang dapat memperoleh izin untuk melaksanakan ekspor dan impor 

narkotika tak lagi dibatasi kepada 1 (satu) PBF milik negara, namun dapat 

diberikan kepada industri farmasi dan PBF milik negara yang telah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti terjadi 

perluasan subjek yang berhak untuk melakukan impor narkotika 

dibandingkan dengan yang diatur di dalam UU Narkotika. Perluasan ini 

dilanjutkan kemudian oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang terdapat dalam 

UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, 

Pemerintah Pusat dapat memberikan Perizinan Berusaha kepada 

perusahaan selain perusahaan milik negara yang dimaksud dalam ayat (1). 

Rumusan ini membuka peluang perusahan di luar perusahaan milik negara 

untuk melakukan impor narkotika-sesuatu yang belum ada pada UU 

Narkotika saat ini.  
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Meski demikian, perlu dicermati bahwa Pasal 18 UU Narkotika hasil 

perubahan UU Cipta Kerja mengatur hal ini secara berbeda. Pada Pasal 18 

ayat (1) UU Narkotika hasil perubahan UU Cipta Kerja, subjek pelaku 

kegiatan ekspor narkotika tidak lagi menggunakan diksi Perusahaan Besar 

Farmasi Milik Negara yang ada pada Pasal 18 sebelumnya. Ini berarti bagi 

kegiatan ekspor narkotika, kesempatan untuk melakukan kegiatan ekspor 

narkotika telah dibuka seluas-luasnya bagi industri farmasi dan perusahaan 

besar farmasi manapun asalkan dapat memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Perubahan ini tidak terjadi pada UU Psikotropika karena 

sejak awal tidak dilakukan pembatasan subjek pelaku kegiatan ekspor-

impor psikotropika sebagaimana dilakukan pada UU Narkotika.  

2. Peralihan Kewenangan Perizinan Menteri kepada Pemerintah Pusat. 

Aspek kedua yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah dialihkannya 

kewenangan Menteri untuk memberikan perizinan di bidang Narkotika dan 

Psikotropika kepada Pemerintah Pusat. Perubahan ini dilakukan secara 

menyeluruh baik pada UU Narkotika maupun Psikotropika.  

Pada UU Psikotropika, kewenangan Menteri yang beralih kepada 

Pemerintah Pusat ini meliputi: kewenangan untuk mendaftar psikotropika 

yang berupa obat dan menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran 

psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 ayat (2)), menerima dan menerbitkan 

permohonan surat persetujuan ekspor dan impor narkotika dan 

menetapkan persyaratannya (Pasal 18), menyampaikan Salinan SPI kepada 

pemerintah negara pengekspor psikotropika (Pasal 19), dan mengatur lebih 

lanjut ketentuan yang diperlukan bagi kegiatan ekspor-impor psikotropika 

(Pasal 20).  

Pada UU Narkotika, kewenangan menteri yang beralih kepada 

Pemerintah Pusat ini meliputi: kewenangan memberi izin khusus untuk 

memproduksi Narkotika, melakukan pengendalian terhadap produksi 

Narkotika sesuai rencana kebutuhan tahunan Narkotika, mengatur lebih 

lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian (Pasal 11), 
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memberi izin sebagai importir dan eksportir narkotika (Pasal 15, Pasal 18), 

mengeluarkan Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor 

Narkotika (Pasal 16, Pasal 19), mengatur lebih lanjut mengenai tata cara 

memperoleh SPI dan SPE (Pasal 22), menerbitkan izin edar Narkotika dalam 

bentuk obat dan mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

perizinan peredaran Narkotika (Pasal 36), menerbitkan izin khusus 

penyaluran Narkotika (Pasal 39).  

3. Penggabungan Berbagai Jenis Perizinan di Bidang Narkotika dan 

Psikotropika ke dalam Perizinan Berusaha. 

Selaras dengan peralihan kewenangan dari Menteri kepada 

Pemerintah Pusat dalam hal perizinan di bidang Narkotika dan Psikotropika, 

UU Cipta Kerja menggabungkan berbagai jenis perizinan di bidang ini ke 

dalam suatu Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

Dalam UU Psikotropika, jenis-jenis perizinan yang digabungkan ke dalam 

Perizinan Berusaha adalah: izin produksi psikotropika, izin edar psikotropika 

dalam bentuk obat, izin ekspor, izin impor, Surat Persetujuan Impor, dan 

Surat Persetujuan Ekspor. Dalam UU Narkotika, jenis-jenis perizinan yang 

digabungkan ke dalam Perizinan Berusaha adalah: izin khusus produksi 

Narkotika, izin impor Narkotika, izin ekspor narkotika, Surat Persetujuan 

Impor, Surat Persetujuan Ekspor, izin edar narkotika dalam bentuk obat, dan 

izin penyaluran Narkotika. 

4. Perubahan Pengaturan Lebih Lanjut Beberapa Ketentuan Undang-Undang 

dari Peraturan Menteri atau Peraturan BPOM menjadi Peraturan 

Pemerintah. 

Konsekuensi logis dari beralihnya kewenangan dalam hal perizinan di 

bidang Narkotika dan Psikotropika adalah terjadinya perubahan bentuk 

peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melakukan 

pengaturan lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan. Semula pengaturan 

lebih lanjut ini dilakukan melalui Peraturan Menteri namun kini harus diatur 

melalui Peraturan Pemerintah.  
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Pada UU Psikotropika, ketentuan-ketentuan yang perlu diatur lebih 

lanjut melalui Peraturan Pemerintah (tidak lagi menggunakan Peraturan 

Menteri/Peraturan BPOM) adalah:  

a. ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait 

peredaran psikotropika dalam bentuk obat (Pasal 9 ayat (2)). 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait impor 

dan ekspor psikotropika (Pasal 16 ayat (4)). 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan ekspor dan 

surat persetujuan impor (pasal 18 ayat (3)). 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau impor 

psikotropika (Pasal 20).  

Pada UU Narkotika, ketentuan-ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut 

melalui Peraturan Pemerintah (tidak lagi menggunakan Peraturan 

Menteri/Peraturan BPOM) adalah:  

a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perizinan 

Berusaha, pengendalian, dan pengawasan Narkotika. (Pasal 11).  

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk 

melaksanakan impor dan ekspor Narkotika. (Pasal 15 ayat (3) dan 

Pasal 18 ayat (2)). 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh 

surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor (Pasal 22). 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen atau Surat Persetujuan 

Ekspor dan Surat Persetujuan Impor (Pasal 24). 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan 

Berusaha terkait peredaran Narkotika dalam bentuk obat (Pasal 

36).  

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait 

penyaluran Narkotika (Pasal 39).  
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Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang 

dilakukan oleh UU Cipta Kerja perlu diikuti dengan perubahan dari peraturan-

peraturan pelaksana UU Narkotika dan Psikotropika yang telah ada sebelumnya 

sebagaimana telah terbahas juga pada bagian-bagian sebelumnya pada laporan ini. 

Di bawah ini adalah pemetaan terhadap Peraturan Pelaksana UU Psikotropika dan 

UU Narkotika yang terdampak oleh UU Cipta Kerja.  

Tabel 4 Peraturan Pelaksana UU Psikotropika yang Terdampak UU Cipta Kerja 
 

No. Pasal yang 
diubah 

Isu Peraturan Pelaksana Terdampak 

1. Pasal 5 izin produksi 

psikotropika 

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, 

dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 

2. Pasal 9 izin edar 

psikotropika 

dalam bentuk 

obat 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi.  

3 Pasal 16, 

18, 20,  

izin ekspor, 

izin impor, 

Surat 

Persetujuan 

Impor, dan 

Surat 

Persetujuan 

Ekspor 

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan 

Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 
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Tabel 5 Peraturan Pelaksana UU Narkotika yang Terdampak UU Cipta Kerja 
 

No. Pasal yang 
diubah 

Isu Peraturan Pelaksana Terdampak 

1. Pasal 11 izin khusus 

produksi, 

pengendalian 

dan 

pengawasan 

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi. 

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan 

Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian. 

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam 

Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi. 

2. Pasal 15,16, 

18, 19 22, 

24, 26 

izin terkait 

ekspor-impor 

narkotika  

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik Sektor Kesehatan 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik Sektor Kesehatan 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam 

Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

3 Pasal 36 izin edar   

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 
4 Pasal 39 izin khusus 

penyaluran  

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh peraturan pelaksana 

dari UU Psikotropika dan UU Narkotika yang dianalisis dan dievaluasi dalam Pokja ini 

terdampak oleh perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja dan memerlukan 

tindak lanjut. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat dampak UU Cipta Kerja terhadap 

peraturan pelaksana UU Psikotropika dan UU Narkotika yang dianalisis dalam Pokja 

ini dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.  
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Tabel 6 Dampak UU Cipta Kerja terhadap Peraturan Pelaksana UU Narkotika dan UU 
Psikotropika dan Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan 

 

No. Nama Peraturan Pelaksana Dampak UU 
Cipta Kerja 

Tindak Lanjut 

1.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

2.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Sektor Kesehatan. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

3.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Sektor Kesehatan. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

4.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

5.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan 

Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

6.  Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan 

Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka 

Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi. 

Terdampak Diubah ke dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 

Pecandu Narkotika.  

Tidak 

Terdampak 

- 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Tidak 

Terdampak 

- 

9.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional. 

Tidak 

Terdampak 

- 

10.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang 

Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

Tidak 

Terdampak 

- 

11.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib 

Lapor.  

Tidak 

Terdampak 

- 
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No. Nama Peraturan Pelaksana Dampak UU 
Cipta Kerja 

Tindak Lanjut 

12.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 

Tahun 2019. Perubahan Penggolongan 

Narkotika. 

Tidak 

Terdampak 

- 

13.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi 

Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

Tidak 

Terdampak 

- 

14.  Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

Lainnya.  

Tidak 

Terdampak 

- 

15.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan 

dan Pecandu Narkotika. 

Tidak 

Terdampak 

- 

16.  Peraturan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

Menteri Sosial Republik Indonesia 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik 

Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 

Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 

Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-

005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 

Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika Dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

Tidak 

Terdampak 

- 

17.  Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 

tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Penyidik Badan Narkotika Nasional. 

Tidak 

Terdampak 

- 

18.  Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Wadah Peran Serta 

Masyarakat. 

Tidak 

Terdampak 

- 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2010 tentang Prekursor. 

Tidak 

Terdampak 

- 

20.  Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 

Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan 

Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan 

Prekursor. 

Tidak 

Terdampak 

- 

21.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Penetapan dan 

Perubahan Penggolongan Psikotropika. 

Tidak 

Terdampak 

- 
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BAB III 
PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 
1. Perubahan politik hukum dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan 

mengedepankan pendekatan kesehatan publik dan pendekatan hukum 

(pemidanaan) atau yang dikenal dual approach system yang dianut oleh UU 

Nomor 35 Tahun 2009 belum menunjukkan ketercapaian hasil yang maksimal. Hal 

ini dapat dilihat dari data yang ada menunjukkan peningkatan jumlah kejahatan 

narkotika pada tahun 2014-2016 yang lebih jauh berdampak pada terjadinya 

overcrowding Lembaga pemasyarakatan, dimana sekitar 55,39% penghuni Lapas 

berasal dari kasus narkotika. Di sisi lain, upaya rehabilitasi berdasarkan data dari 

Kementerian Kesehatan walaupun menunjukkan peningkatan pengakses IPWL 

namun belum sebanding dengan kenaikan jumlah kejahatan narkotika yang 

mencapai 18.900 kasus di tahun 2014-2015. Dengan demikian sebenarnya dapat 

dikatakan bahwa pendekatan hukum (pemidanaan) lebih dikedepankan 

dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dalam kasus narkotika. 

2. Pendekatan dual approach system juga tercermin pada UU Psikotropika dilihat 

dari tujuan dibentuknya UU ini. Namun demikian nampak sekali ada 

kecenderungan untuk memperkuat pendekatan hukum dalam implementasinya. 

3. Ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 berdampak terhadap pengaturan UU 

Narkotika dan UU Psikotropika. Kedua UU ini masuk ke dalam kelompok UU di 

bidang Kesehatan, Obat, dan Makanan dengan fokus memberikan kemudahan 

bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha 

dari sektor ini (Pasal 59 UU Cipta Kerja). Oleh karena itu perubahan pasal-pasal 

dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika adalah pasal-pasal yang terkait dengan 

perizinan berusaha di bidang narkotika dan psikotropika, dengan perubahan 

substansi yang meliputi: a. perluasan subjek pelaku kegiatan ekspor-impor 

narkotika, b. peralihan kewenangan perizinan menteri kepada pemerintah pusat, 

c. penggabungan berbagai jenis perizinan di bidang narkotika dan psikotropika ke 
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dalam perizinan berusaha, d. perubahan pengaturan lebih lanjut ke dalam 

peraturan pemerintah. 

4. Perubahan pasal-pasal dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika dengan 

ditetapkannya UU Cipta Kerja juga berdampak pelaksanaan beberapa peraturan 

pelaksana dari UU tersebut. Dari hasil evaluasi, teridentifikasi ada 6 (enam) 

peraturan menteri yang terdampak perubahan ini, yaitu empat Peraturan Menteri 

Kesehatan dan dua Peraturan BPOM. 

 

B. REKOMENDASI 
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka 

rekomendasi regulasi yang dihasilkan terhadap peraturan perundang-undangan 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direkomendasikan 

untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi. Rancangan 

Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah 

masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 

tahun 2021 ini perlu diprioritaskan untuk segera disusun dan dibahas, dan 

apabila penyusunan dan pembahasannya tidak selesai pada tahun 2021, maka 

perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022 serta menjadi prioritas 

utama untuk dibahas. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 

Pecandu Narkotika direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-

pasal yang dievaluasi. Rancangan Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah ini 

perlu dimasukkan dalam program penyusunan PP/Perpres tahun 2022; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika direkomendasikan untuk 

diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi. Perubahan terhadap 

Peraturan Pemerintah ini perlu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

penelitian atau pengkajian lebih lanjut. 
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4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi. 

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah ini perlu dilakukan dengan terlebih 

dahulu melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut terkait efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi BNN serta struktur kelembagaan rehabilitasi; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang 

Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang 

dievaluasi. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor direkomendasikan untuk 

diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi. Perubahan terhadap 

Peraturan Menteri ini perlu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

penelitian atau pengkajian lebih lanjut mengenai efektivitas Institusi Penerima 

Wajib Lapor serta efektivitas pelaksanaannya; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika direkomendasikan tetap dipertahankan. 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional 

Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya direkomendasikan untuk diubah, terutama 

terhadap pasal-pasal yang dievaluasi; 

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika 

direkomendasikan tetap dipertahankan; 

11. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 

2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 

2014 Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi 

direkomendasikan tetap dipertahankan; 

12. Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional 

direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi; 

13. Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran 

Serta Masyarakat direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-

pasal yang dievaluasi; 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika direkomendasikan 

untuk diubah menyesuaikan UU Cipta Kerja; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 

direkomendasikan untuk diubah, terutama terhadap pasal-pasal yang dievaluasi; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, direkomendasikan untuk 

dicabut dan pengaturan substansinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan 

direkomendasikan untuk dicabut dan pengaturan substansinya diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Penerbitan 

Berizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan 

direkomendasikan untuk dicabut dan pengaturan substansinya diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja. 
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19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan 

Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor direkomendasikan tetap 

dipertahankan. 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi direkomendasikan untuk dicabut dan pengaturan 

substansinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU 

Cipta Kerja. 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan 

Perubahan Penggolongan Psikotropika  direkomendasikan tetap dipertahankan. 

22. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka 

Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

direkomendasikan untuk dicabut dan pengaturan substansinya diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja. 

23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian direkomendasikan untuk 

dicabut dan pengaturan substansinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah sesuai amanat UU Cipta Kerja. 

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah: 

1. Perlu meningkatkan kapasitas dan keseragaman pemahaman aparat penegak 

hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika 

dan psikotropika; 

2. Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tim Asesmen Terpadu, dan 

peningkatan pemahaman terkait rehabilitasi bagi aparat penegak hukum; 

3. Perlu melakukan penataan kelembagaan rehabilitasi narkotika; 

4. Perlu melaksanakan pembangunan sistem informasi pecandu narkotika 

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 
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5. Perlu meningkatkan pemerataan fasilitas rehabilitasi di seluruh daerah,  

6. Perlu pendataan sarana dan prasarana pemusnahan Narkotika di tiap daerah 

guna pemenuhan kebutuhannya, serta pembuatan fasilitas pemusnahan 

bersama antara BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan. 
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1. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.1.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 

Ketentuan Umum  

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Ketentuan 

umum berisi 

batasan 

pengertian 

atau definisi 

Ketentuan umum UU Narkotika ini belum memuat 

mengenai gramatur (berat/jumlah narkotika yang 

ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti), 

pecandu narkotika, serta tidak mendefinisikan secara 

jelas siapa yang dimaksud sebagai pengguna yang tidak 

melawan hukum. Ketentuan Umum hanya menjelaskan 

definisi dari Pecandu dan Penyalahguna. 

 

Pada kasus tertentu, aparat penegak hukum masih 

kesulitan untuk menentukan seorang pengguna yang 

tertangkap tangan sejak awal pemeriksaan apakah 

sebagai pecandu, pengguna ataupun penyalah guna, 

untuk selanjutnya terhadap pengguna tersebut 

diproses atau tidak. Definisi pecandu, pengguna, 

penyalah guna dan pengedar yang selama ini masih 

rancu dan tidak jelas, menjadi jelas dan tidak rancu 

dengan pengaturan gramatur dan ada pembedaan yang 

tegas.  

 

Ada pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum, 

namun ada pula pecandu/pengguna yang melawan 

hukum. Pembuat undang-undang belum secara tegas 

menempatkan pecandu sebagai korban. Untuk 

menengahi masalah pengkategorian ini, seharusnya 

pengaturan gramatur yang akan menegaskan seseorang 

sebagai pecandu atau tidak dapat menjadi sebuah 

solusi.  

 

Ubah  

Perlu disesuaikan 

istilah/ definisi dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

terbaru demi kepastian 

hukum. 

Pada ketentuan umum 

perlu ditambahkan 

pengertian dari 

gramatur, pecandu 

narkotika dan 

pengguna yang tidak 

melawan hukum demi 

kepastian hukum. 

2.  Pasal 2 s.d Pasal 5 - - - - Tetap 

3.  Pasal 6 

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Dalam penjelasan dikatakan bahwa Kepolisian Negara 

RI dan BNN dapat menerima laporan dari penerima 

wajib lapor. Ketentuan pasal ini perlu dibandingkan 

Ubah  
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

digolongkan ke dalam: 

a. Narkotika Golongan I; 

b. Narkotika Golongan II; dan 

c. Narkotika Golongan III. 

(2) Penggolongan Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk pertama kali ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari Undang-

Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

dengan ketentuan dalam UU Narkotika dimana 

terdapat ketentuan pidana bagi pecandu narkotika. 

Ketika seseorang melaporkan diri pada kepolisian/BNN, 

besar kemungkinan ia justru akan diproses secara 

pidana dan tidak diarahkan pada rehabilitasi. Ketentuan 

ini bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-

undangan yang hendak mengedepankan rehabilitasi 

bagi Pecandu narkotika.  

4.  Pasal 7 s.d 10 - - - - Tetap 

5.  Pasal 11 

(1) Menteri memberi izin khusus 

untuk memproduksi Narkotika kepada 

Industri Farmasi tertentu yang telah 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

setelah dilakukan audit oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Menteri melakukan pengendalian 

terhadap produksi Narkotika sesuai 

dengan rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9. 

(3) Badan Pengawas Obat dan 

Makanan melakukan pengawasan 

terhadap bahan baku, proses 

produksi, dan hasil akhir dari produksi 

Narkotika sesuai dengan rencana 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewajiban 

yang berbeda 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah Pasal 11 

UU Narkotika ini. Beberapa hal yang diubah adalah:  

1. izin khusus untuk memproduksi Narkotika tidak lagi 

diberikan oleh Menteri tetapi harus memperoleh 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

2. Kewajiban melakukan pengendalian dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, bukan Menteri.  

3. Kewajiban melakukan pengawasan dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, bukan oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan 

diatur melalui Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan 

Menteri dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

5.  Pasal 13 ayat (1) UU Cipta Kerja tidak lagi 

menyebutkan hasil audit BPOM sebagai bagian dari 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 11 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni: 

Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

kebutuhan tahunan Narkotika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pemberian izin dan 

pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

persyaratan untuk memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat.  

Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam 

Rangka Impor dan 

Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi.  

6.  Pasal 12 s.d Pasal 14 - - - - Tetap 

7.  Pasal 15 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 

(satu) perusahaan pedagang besar 

farmasi milik negara yang telah 

memiliki izin sebagai importir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk 

melaksanakan impor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada 

perusahaan lain dari perusahaan milik 

negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang memiliki izin sebagai 

importir sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk 

melaksanakan impor Narkotika. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Hak Pengaturan 

mengenai hak 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

hak tersebut 

pada subyek 

yang berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 15 UU 

Narkotika. Pasal 15 UU Narkotika membatasi bahwa izin 

untuk melaksanakan impor narkotika hanya diberikan 

kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi 

(PBF) milik negara yang telah memiliki izin sebagai 

importir. Hanya dalam keadaan tertentu saja, 

pemberian izin ini dapat diperluas kepada perusahaan 

milik negara lain (Pasal 15 ayat 2 UU Narkotika).  

Sementara itu di dalam UU Cipta Kerja, subjek yang 

dapat memperoleh izin untuk melaksanakan impor 

narkotika tak lagi dibatasi kepada 1 (satu) PBF milik 

negara, namun dapat diberikan kepada industri farmasi 

dan PBF milik negara yang telah memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti terjadi 

perluasan subjek yang berhak untuk melakukan impor 

narkotika dibandingkan dengan yang diatur di dalam 

UU Narkotika. Perluasan ini dilanjutkan kemudian oleh 

ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang terdapat dalam UU 

Cipta Kerja yang menyatakan bahwa dalam keadaan 

tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberikan 

Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 15 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

perusahaan milik negara yang dimaksud dalam ayat (1). 

Rumusan ini membuka peluang perusahan di luar 

perusahaan milik negara untuk melakukan impor 

narkotika - sesuatu yang belum ada pada UU Narkotika 

saat ini.  

Perubahan lainnya yang terjadi adalah pengaturan lebih 

lanjut terkait dengan Perizinan Usaha terkait impor 

narkotika ini tidak lagi diatur oleh Peraturan Menteri 

tetapi oleh Peraturan Pemerintah. Ini akan berdampak 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2013 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yang selama ini telah 

menjadi peraturan pelaksana ketentuan terkait izin 

impor Narkotika.  

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Elektronik 

Sektor Kesehatan.  

8.  Pasal 16 

(1) Importir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Impor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan impor 

Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan hasil audit 

Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan terhadap rencana 

kebutuhan dan realisasi produksi 

dan/atau penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

Golongan I dalam jumlah yang sangat 

terbatas hanya dapat diberikan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap 

Pasal 16 UU Narkotika. Kewenangan untuk menerbitkan 

Surat Persetujuan Impor tidak lagi ada pada Menteri 

namun ada pada Pemerintah Pusat. Selain itu, audit 

terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi 

dan/atau penggunaan narkotika yang sebelumnya 

ditetapkan dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Obat dan 

Makanan, pada UU Cipta Kerja dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat.  

Perubahan ini juga akan berdampak pada beberapa 

peraturan pelaksana dari Pasal 16 UU Narkotika yang 

telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam Rangka Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 16 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni: 

Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan 

Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam 
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disampaikan kepada pemerintah 

negara pengekspor. 

Rangka Impor dan 

Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan. 

9.  Pasal 17 - - - - Tetap 

10.  Pasal 18 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 

(satu) perusahaan pedagang besar 

farmasi milik negara yang telah 

memiliki izin sebagai eksportir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk 

melaksanakan ekspor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada 

perusahaan lain dari perusahaan milik 

negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang memiliki izin sebagai 

eksportir sesuai dengan ketentuan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 UU 

Narkotika. Perubahan yang terjadi adalah sebagai 

berikut:  

1. Kewenangan untuk memberikan izin melaksanakan 

ekspor narkotika tidak lagi ada pada menteri tetapi 

pada Pemerintah Pusat.  

2. Izin untuk melaksanakan ekspor tidak lagi dibatasi 

pada 1 (satu) PBF Farmasi milik negara tetapi dapat 

diberikan pada industri farmasi dan PBF yang telah 

memperoleh perizinan berusaha dari negara. Jadi 

terjadi perluasan subjek yang dapat menerima izin ini. 

Perluasan ini lebih besar dari yang terjadi pada izin 

melaksanakan impor narkotika yang masih membatasi 

pemberian izin pada perusahaan milik negara. 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 18 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 
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peraturan perundang-undangan untuk 

melaksanakan ekspor Narkotika. 

3. Ketentuan ayat (2) yang sebelumnya memungkinkan 

perluasan izin pada perusahaan lain dalam keadaan 

tertentu dihapus. Ini hal yang dapat dipahami 

mengingat ketentuan Pasal 18 yang baru sudah 

melakukan perluasan ini.  

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

11.  Pasal 19 

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan ekspor 

Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemohon harus melampirkan surat 

persetujuan dari negara pengimpor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 19 UU 

Narkotika di mana kewenangan untuk mengeluarkan 

Surat Persetujuan ekspor tidak lagi diberikan oleh 

menteri tetapi oleh Pemerintah Pusat.  

  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 18 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 
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tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

12.  Pasal 20 s.d Pasal 21 - - - - Tetap 

13.  Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara memperoleh 

Surat Persetujuan Impor dan Surat 

Persetujuan Ekspor diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 22 UU 

Narkotika dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat 

Persetujuan Ekspor tidak lagi didelegasikan untuk diatur 

dengan Peraturan Menteri tetapi dengan Peraturan 

Pemerintah.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 22 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

14.  Pasal 23 - - - - Tetap 
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(1) Setiap pengangkutan impor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan 

dokumen atau surat persetujuan 

ekspor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengekspor dan Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang dikeluarkan 

oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan 

Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

yang dikeluarkan oleh Menteri dan 

dokumen atau surat persetujuan 

impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara 

pengimpor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 24 UU 

Narkotika sesuai dengan perubahan pada pasal-pasal 

sebelumnya. Kewenangan untuk menerbitkan SPI dan 

SPE telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat, dan 

karena itu dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa SPI dan 

SPE diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pada ketentuan 

Pasal 24 yang baru, juga ditambahkan satu ayat yang 

menyatakan bahwa ketentuan dokumen SPI dan SPE 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 26 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

16.  Pasal 25 s.d Pasal 35 - - - - Tetap 

17.  Pasal 36 

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat diedarkan setelah 

mendapatkan izin edar dari Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara perizinan 

peredaran Narkotika dalam bentuk 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 36 UU 

Narkotika. Perubahan-perubahan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Izin edar tidak lagi diberikan oleh Menteri tetapi 

menjadi bagian dari Perizinan Berusaha yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 
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obat jadi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari 

Menteri, Narkotika dalam bentuk obat 

jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus melalui pendaftaran pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pendaftaran 

Narkotika dalam bentuk obat jadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

2. Tidak lagi disebutkan adanya kewenangan BPOM 

untuk melakukan pendaftaran Narkotika dalam bentuk 

obat yang hendak mendapatkan izin edar.  

3. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan tata cara 

Perizinan Berusaha yang terkait dengan pengedaran 

Narkotika dalam bentuk obat diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah - sebelumnya diatur dalam 

Peraturan Kepala BPOM.  

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 36 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, 

yakni Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, 

Penyimpanan, 

Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

18.  Pasal 37 s.d Pasal 38 - - - - Tetap 

19.  Pasal 39 

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan 

oleh Industri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 39 UU 

Narkotika dimana izin khusus penyaluran narkotika 

diganti menjadi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat. Kewenangan untuk mengeluarkan izin khusus 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 
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sediaan farmasi pemerintah sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki izin khusus penyaluran 

Narkotika dari Menteri. 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

penyaluran narkotika tidak lagi ada pada Menteri tetapi 

ada pada Pemerintah Pusat dan akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian terjadi 

disharmoni antara kedua Undang-Undang ini terkait 

bentuk perizinan terhadap aktivitas penyaluran 

narkotika. 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 36 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015 tentang 

Peredaran, 

Penyimpanan, 

Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi.  

20.  Pasal 40 s.d Pasal 47 - - - - Tetap 

21.  Pasal 48 

Pengaturan prekursor dalam Undang-

Undang ini bertujuan: 

a. melindungi masyarakat dari 

bahaya penyalahgunaan 

Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas 

peredaran gelap Prekursor 

Narkotika; dan 

c. mencegah terjadinya kebocoran 

dan penyimpangan Prekursor 

Narkotika. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

pasal 

berikutnya 

Ketentuan Pasal 48 ini sebaiknya diubah masuk ke 

bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan 

Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang 

mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa 

dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Ubah  

Sebaiknya ketentuan 

Pasal 48 terkait tujuan 

pengaturan prekursor 

diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi 

kepastian hukum. 

22.  Pasal 49 

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan 

ke dalam Prekursor Tabel I dan 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

Materi pokok 

ditulis dengan 

sistematika 

umum-khusus 

Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan 

mengenai perubahan penggolongan Prekursor 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

Ubah  

Perlu diatur rumusan 

norma yang mengatur 

ketentuan pidana 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 107 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Prekursor Tabel II dalam Lampiran 

Undang-Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pertama kali ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Menteri 

setelah berkoordinasi dengan menteri 

terkait. 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi 

dengan menteri terkait. 

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, 

Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan 

lampiran undang-undang yang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari undang-undang.  

dalam hal 

penyalahgunaan atau 

peredaran gelap zat 

baru yang berdasarkan 

uji laboratorium 

forensik memiliki 

karakteristik yang sama 

dengan narkotika dan 

prekursor narkotika 

demi kepastian hukum. 

23.  Pasal 50 s.d Pasal 54 - - - - Tetap 

24.  Pasal 55 

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu 

Narkotika yang belum cukup umur 

wajib melaporkan kepada pusat 

kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 

oleh Pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah 

cukup umur wajib melaporkan diri 

atau dilaporkan oleh keluarganya 

kepada pusat kesehatan masyarakat, 

rumah sakit, dan/atau lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah 

untuk mendapatkan pengobatan 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- - Pasal 55 ayat (3) menetapkan agar pelaksanaan wajib 

lapor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Sementara itu Pasal 59 mendelegasikan pengaturan 

lebih lanjut terkait rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial ke dalam Peraturan Menteri sektoral. Secara jenis 

dan materi muatan peraturan perundang-undangan, 

terdapat kekeliruan di sini. Wajib lapor adalah bagian 

dari rangkaian kegiatan rehabilitasi. Meski demikian, 

persoalan wajib lapor diatur menggunakan peraturan 

pemerintah, sementara persoalan rehabilitasi yang 

lebih besar, langsung didelegasikan untuk diatur secara 

sektoral.  

Ketidaktepatan pendelegasian pengaturan lebih lanjut 

kedua hal ini membawa dampak pada efektivitas 

pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor. Lihat juga 

analisis pada Pasal 59. 

Ubah  

Pengaturan lebih lanjut 

terkait wajib lapor 

sebaiknya dilakukan 

bersama-sama dengan 

rehabilitasi, menjadi 

bagian dari peraturan 

yang mengatur 

persoalan rehabilitasi. 

Rumusan pasal ini 

dapat diubah menjadi: 

ketentuan mengenai 

pelaksanaan wajib 

lapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur 

dalam Peraturan 

Pemerintah.  
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dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan 

wajib lapor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

25.  Pasal 56 s.d Pasal 58 - - - - Tetap 

26.  Pasal 59 

(1) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 dan Pasal 57 diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 diatur dengan peraturan menteri 

yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- - Pengaturan lebih lanjut terkait rehabilitasi 

didelegasikan langsung kepada Menteri-Menteri 

sektoral, yakni Menteri Kesehatan untuk rehabilitasi 

medis dan Menteri Sosial untuk rehabilitasi sosial. Hal 

ini menyebabkan masing-masing Kementerian 

membuat standar terkait pelaksanaan rehabilitasi yang 

diamanatkan Undang-Undang Narkotika masing-

masing. Padahal, persoalan wajib lapor yang 

merupakan bagian dari proses rehabilitasi diamanatkan 

untuk diatur oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 55 ayat 

(3)). Desain pengaturan ini juga semakin membuat 

kabur relasi antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial - apakah keduanya merupakan rangkaian? 

apakah keduanya dapat diberikan secara terpisah? 

Bagaimana jika seseorang memerlukan keduanya 

sekaligus? 

Pada prakteknya, pengaturan secara sektoral ini 

menyebabkan minimnya koordinasi antara lembaga 

dan juga kekosongan pengaturan bagi persoalan-

persoalan di mana kedua aspek rehabilitasi ini saling 

beririsan, misalnya rehabilitasi di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan yang pada akhirnya diatur lagi secara 

tersendiri oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. 

Mengingat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

bukanlah dua hal yang sama sekali terpisah, kedua isu 

ini seharusnya diatur dalam satu peraturan yang sama 

Ubah  

Pengaturan lebih lanjut 

tentang rehabilitasi 

seharusnya diatur 

dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

yang mencakup di 

dalamnya tahapan 

wajib lapor. Dengan 

diatur dalam satu 

peraturan pemerintah, 

diharapkan pengaturan 

terkait rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi 

sosial dapat dilakukan 

secara koheren dan 

mencakup persoalan-

persoalan di mana 

koordinasi di antara 

kedua lembaga 

diperlukan agar 

terdapat pengaturan 

yang jelas untuk 

kemudian 

meningkatkan 
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sehingga dapat lebih efektif bersinergi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam UU Narkotika.  

  

  

efektivitas dalam 

pelaksanaannya.  

27.  Pasal 60 s.d Pasal 73 - - - - Tetap 

28.  Pasal 74 

(1) Perkara penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, termasuk 

perkara yang didahulukan dari perkara 

lain untuk diajukan ke pengadilan 

guna penyelesaian secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak 

pidana Narkotika dan tindak pidana 

Prekursor Narkotika pada tingkat 

banding, tingkat kasasi, peninjauan 

kembali, dan eksekusi pidana mati, 

serta proses pemberian grasi, 

pelaksanaannya harus dipercepat 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Materi pokok 

ditulis dengan 

sistematika 

umum-khusus 

Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa Proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan 

tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat 

banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan 

eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, 

pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan 

eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi 

sebaiknya tidak diatur dalam Bab XII yang mengatur 

tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di 

Sidang Pengadilan. 

Dari segi kejelasan rumusan terdapat kontradiksi pada 

frasa ”harus dipercepat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

Ubah  

Perlu dikaji kembali 

pengaturan ketentuan 

Pasal 74 ayat (2) demi 

kepastian hukum. 

29.  Pasal 75 

Dalam rangka melakukan penyidikan, 

penyidik BNN 

berwenang: 

a. melakukan penyelidikan atas 

kebenaran laporan serta 

keterangan tentang adanya 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. memeriksa orang atau korporasi 

yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sali

ng 

bertentangan 

antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Pasal 75 yang mengatur kewenangan BNN, secara 

eksplisit menyebutkan “penyidik BNN berwenang..” 

berarti kewenangan-kewenangan tersebut khusus 

untuk penyidik BNN dan tidak berlaku untuk penyidik 

Polri dan PPNS. Namun, dalam penjelasan Pasal 75 

huruf i yang mengatur tentang kewenangan 

penyadapan disebutkan “penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia” sehingga ada 

kontradiksi antara rumusan Pasal 75 dengan 

penjelasannya.  

Ubah  

Pengaturan mengenai 

kewenangan penyidik 

BNN dan penyidik 

kepolisian perlu 

diperjelas dan 

kemudian dibuat 

menjadi harmonis 

ketentuan baik di 

dalam batang tubuh 

maupun penjelasan 

Undang-Undang agar 
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gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. memanggil orang untuk didengar 

keterangannya sebagai saksi; 

d. menyuruh berhenti orang yang 

diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

e. memeriksa, menggeledah, dan 

menyita barang bukti tindak 

pidana dalam penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

f. memeriksa surat dan/atau 

dokumen lain tentang 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

g. menangkap dan menahan orang 

yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. melakukan interdiksi terhadap 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di seluruh 

wilayah juridiksi nasional; 

i. melakukan penyadapan yang 

terkait dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika setelah 

terdapat bukti awal yang cukup; 

terdapat kepastian 

hukum. 
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j. melakukan teknik penyidikan 

pembelian terselubung dan 

penyerahan di bawah 

pengawasan; 

k. memusnahkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

l. melakukan tes urine, tes darah, 

tes rambut, tes asam 

dioksiribonukleat (DNA), 

dan/atau tes bagian tubuh 

lainnya; 

m. mengambil sidik jari dan 

memotret tersangka; 

n. melakukan pemindaian terhadap 

orang, barang, binatang, dan 

tanaman; 

o. membuka dan memeriksa setiap 

barang kiriman melalui pos dan 

alat-alat perhubungan lainnya 

yang diduga mempunyai 

hubungan dengan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

p. melakukan penyegelan terhadap 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang disita; 

q. melakukan uji laboratorium 

terhadap sampel dan barang 

bukti Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

r. meminta bantuan tenaga ahli 

yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan tugas 
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penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; dan 

s. menghentikan penyidikan apabila 

tidak cukup bukti adanya dugaan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

30.  Pasal 76 

(1) Pelaksanaan kewenangan 

penangkapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf g dilakukan 

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam terhitung sejak surat 

penangkapan diterima penyidik. 

(2) Penangkapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 76 yang mengacu pada Pasal 75 huruf g, 

mengatur tentang kewenangan BNN melakukan 

penangkapan. Dalam prakteknya, rumusan ini 

menimbulkan permasalahan karena adanya multitafsir, 

apakah penyidik Polri dan PPNS juga berwenang 

melakukan penangkapan untuk waktu paling lama 3 x 

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana BNN 

(vide Pasal 81 dan Pasal 82), mengingat ketentuan Pasal 

19 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan 

dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. 

Ubah  

Rumusan pasal perlu 

diubah untuk 

memperjelas tentang 

kewenangan penyidik 

Polri dan PPNS.  

Jika kewenangan ini 

juga diberikan pada 

penyidik Polri dan 

PPNS, perlu dilakukan 

harmonisasi dengan 

KUHAP. 

31.  Pasal 77 

(1) Penyadapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 huruf i 

dilaksanakan setelah terdapat bukti 

permulaan yang cukup dan dilakukan 

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak surat penyadapan diterima 

penyidik. 

(2) Penyadapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya 

dilaksanakan atas izin tertulis dari 

ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 77 yang mengacu pada ketentuan 

Pasal 75 huruf i, mengatur tentang kewenangan BNN 

melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan pasalnya 

disebutkan “Penyidik” sehingga ada multitafsir apakah 

juga berlaku untuk penyidik Polri (vide Pasal 81). 

Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila 

pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal 75 

diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi 

menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi 

kewenangan melakukan penyadapan. 

Ubah  

• Ubah ketentuan pasal 

sehingga menyebutkan 

secara rinci siapa 

penyidik yang diberi 

kewenangan 

melakukan 

penyadapan. 

• Pengertian “penyidik” 

pada ketentuan Pasal 

75 diperjelas 
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diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 

waktu yang sama. 

(4) Tata cara penyadapan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

32.  Pasal 78 

(1) Dalam keadaan mendesak dan 

Penyidik harus melakukan 

penyadapan, penyadapan dapat 

dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua 

pengadilan negeri lebih dahulu. 

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam 

Penyidik wajib meminta izin tertulis 

kepada ketua pengadilan negeri 

mengenai penyadapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Tolak ukur mengenai “keadaan mendesak” tidak diatur 

secara rinci dan jelas sehingga rentan menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik dan 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap 

kebebasan “privacy” seseorang sehingga perlu 

ditambahkan rumusan ketentuan “keadaan mendesak” 

agar jelas dan pasti, tidak menimbulkan multitafsir. Hal 

ini sesuai ketentuan petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu ditambahkan 

rumusan ketentuan 

“keadaan mendesak” 

demi kepastian hukum. 

33.  Pasal 79 

Teknik penyidikan pembelian 

terselubung dan penyerahan di bawah 

pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh 

Penyidik atas perintah tertulis dari 

pimpinan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 79 mengatur tentang under cover buy 
dan controlled delivery. Persoalan dalam ketentuan ini 

serupa dengan yang ada pada Pasal 77 dan Pasal 28 di 

mana tidak jelas apakah kata “penyidik” dalam rumusan 

pasal termasuk juga penyidik Polri? 

  

Ubah  

Ubah ketentuan pasal 

sehingga menyebutkan 

secara rinci siapa 

penyidik yang diberi 

kewenangan 

melakukan 

penyadapan. 

Pengertian “penyidik” 

pada ketentuan Pasal 

75 diperjelas. 

34.  Pasal 80 s.d Pasal 81 - - - - Tetap 

35.  Pasal 82 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana berwenang 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud 

dengan “bahan bukti” dan apa yang membedakannya 

dengan barang bukti karena KUHAP juga tidak 

mengenal nomenklatur “bahan bukti” sehingga 

multitafsir dan perlu diatur dalam penjelasan.  

Ubah  

Perlu diperjelas 

perbedaan antara 

barang bukti dan bahan 

bukti dan kemudian 
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melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) di lingkungan kementerian 

atau lembaga pemerintah 

nonkementerian yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

berwenang: 

a. memeriksa kebenaran laporan 

serta keterangan tentang adanya 

dugaan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. memeriksa orang yang diduga 

melakukan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. meminta keterangan dan bahan 

bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

d. memeriksa bahan bukti atau 

barang bukti perkara 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

e. menyita bahan bukti atau barang 

bukti perkara penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

dituangkan dalam 

peraturan dan 

penjelasan.  
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f. memeriksa surat dan/atau 

dokumen lain tentang adanya 

dugaan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

g. meminta bantuan tenaga ahli 

untuk tugas penyidikan 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; dan 

h. menangkap orang yang diduga 

melakukan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

36.  Pasal 83 - - - - Tetap 

37.  Pasal 84 

Dalam melakukan penyidikan 

terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memberitahukan secara tertulis 

dimulainya penyidikan kepada 

penyidik BNN begitu pula sebaliknya. 

Efektivitas  

Pelaksanaa

n  

Peraturan  

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

koordinasi 

kelembagaan

/tata 

organisasi 

Pembagian 

kewenangan 

dan tugasnya 

jelas 

Hal ini dapat mengakibatkan penyidikan terhadap 

seorang tersangka menjadi terkatung-katung/lama di 

tingkat penyidik tanpa diketahui sejak awal oleh 

penuntut umum. Bahkan kesannya penyidik 

merahasiakan proses penyidikannya.  

Tidak jelasnya pengaturan mengenai SPDP ini, 

memungkinkan terjadinya bolak-balik perkara sehingga 

proses penyidikan tidak efektif dan memakan waktu 

lama. Misalnya ketika berkas telah lengkap oleh 

penyidik (istilah P21), barulah berkas itu diserahkan 

kepada penuntut umum tanpa SPDP sebelumnya. 

Karena penyidik Polri beranggapan kewajiban SPDP 

hanya kepada BNN, begitu pula sebaliknya. Baru 

diterimanya berkas yang telah lengkap tersebut kepada 

penyidik, tentu saja penuntut umum akan kebingungan 

dan kewalahan karena tidak mengikuti dan mempelajari 

kasus dari awal, sehingga kemungkinan 

dikembalikannya berkas tersebut kepada penyidik 

untuk dilengkapi (bolak-balik perkara) lebih besar.  

Ubah  

Perlu pengaturan 

ketentuan prosedur 

dan koordinasi terkait 

SPDP (Surat 

Pemberitahuan 

Dimulainya 

Penyidikan)  yang jelas 

sejak awal sebagai 

keharusan antara 

penyidik BNN, Polri 

dengan penuntut 

umum untuk fungsi 

kontrol dan 

menghindari tindakan 

mafia hukum aparat 

dalam bertugas demi 

kepastian hukum. 
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Dalam prakteknya, tidak diberitahukannya SPDP kepada 

penuntut umum, tujuannya agar sewaktu-waktu 

laporan yang diterima penyidik dapat ditutup oleh 

penyidik. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik lebih 

memilih untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berselisih (istilah 86). Tujuan tercapainya damai bagi 

penyidik, tidak lain adalah motif mendapatkan imbalan 

oleh salah satu pihak yang memiliki kedekatan personal 

dengan penyidik. Bahkan tidak jarang mendapatkan 

imbalan dari kedua belah pihak yang berdamai 

tersebut. Praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk 

dari mafia hukum yang wajib diperangi. 

38.  Pasal 85 - - - - Tetap 

39.  Pasal 86 

(1) Penyidik dapat memperoleh alat 

bukti selain sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana. 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

a. informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan alat optik 

atau yang serupa dengan itu; dan 

b. data rekaman atau informasi yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan suatu 

sarana baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apa pun selain 

kertas maupun yang terekam secara 

elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Harusnya UU Narkotika menyebutkan secara tegas dan 

spesifik “alat bukti elektronik” sebagai salah satu alat 

bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana 

narkotika di samping alat bukti yang diatur dalam 

KUHAP. Dengan demikian, rumusan norma dalam Pasal 

86 ayat (1) juga tidak perlu menyebutkan kata “dapat”. 

Ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur apa saja 

yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, 

harusnya diatur dalam penjelasan karena bukan 

merupakan norma.  

Ubah  

Rumusan pasal diubah 

untuk menegaskan 

kedudukan alat bukti 

elektronik. 
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2. peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya; atau 

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, 

atau perforasi yang memiliki makna 

dapat dipahami oleh orang yang 

mampu membaca atau 

memahaminya. 

40.  Pasal 87 - - - - Tetap 

41.  Pasal 88 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu yang melakukan penyitaan 

terhadap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika wajib membuat berita acara 

penyitaan dan menyerahkan barang 

sitaan tersebut beserta berita 

acaranya kepada penyidik BNN atau 

penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia setempat dalam waktu 

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam sejak dilakukan penyitaan 

dan tembusan berita acaranya 

disampaikan kepada kepala kejaksaan 

negeri setempat, ketua pengadilan 

negeri setempat, Menteri, dan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Penyerahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari jika 

berkaitan dengan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis 

atau transportasi. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 
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42.  Pasal 89 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 dan Pasal 88 

bertanggung jawab atas penyimpanan 

dan pengamanan barang sitaan yang 

berada di bawah penguasaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara penyimpanan, 

pengamanan, dan pengawasan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

43.  Pasal 90 

(1) Untuk keperluan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, penyidik 

BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil 

menyisihkan sebagian kecil barang 

sitaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika untuk dijadikan sampel 

guna pengujian di laboratorium 

tertentu dan dilaksanakan dalam 

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam sejak dilakukan 

penyitaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pengambilan dan 

pengujian sampel di laboratorium 

tertentu diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

44.  Pasal 91 Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

Untuk pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh 

penyidik, tidak tepat apabila merujuk pada ketentuan 

Ubah  
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(1) Kepala kejaksaan negeri setempat 

setelah menerima pemberitahuan 

tentang penyitaan barang Narkotika 

dan Prekursor Narkotika dari penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

atau penyidik BNN, dalam waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari wajib 

menetapkan status barang sitaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

tersebut untuk kepentingan 

pembuktian perkara, kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kepentingan pendidikan 

dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

(2) Barang sitaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang berada 

dalam penyimpanan dan pengamanan 

penyidik yang telah ditetapkan untuk 

dimusnahkan, wajib dimusnahkan 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak menerima penetapan 

pemusnahan dari kepala kejaksaan 

negeri setempat. 

(3) Penyidik wajib membuat berita 

acara pemusnahan dalam waktu 

paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam sejak pemusnahan 

tersebut dilakukan dan menyerahkan 

berita acara tersebut kepada penyidik 

BNN atau penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia setempat dan 

tembusan berita acaranya 

disampaikan kepada kepala kejaksaan 

negeri setempat, ketua pengadilan 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sali

ng 

bertentangan 

antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Pasal 75 huruf k karena ketentuan tersebut secara 

eksplisit hanya berlaku untuk penyidik BNN. Pasal 75 

huruf k: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik 

BNN berwenang: k. memusnahkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

Rumusan pasal diubah 

agar dapat 

memperjelas 

kewenangan ini bagi 

penyidik Polri dan 

PPNS.  
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negeri setempat, Menteri, dan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, batas 

waktu pemusnahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 

waktu yang sama. 

(5) Pemusnahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Pasal 75 huruf k. 

(6) Barang sitaan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diserahkan kepada Menteri 

dan untuk kepentingan pendidikan 

dan pelatihan diserahkan kepada 

Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam 

waktu paling lama 5 (lima) hari 

terhitung sejak menerima penetapan 

dari kepala kejaksaan negeri 

setempat. 

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

menyampaikan laporan kepada 

Menteri mengenai penggunaan 

barang sitaan untuk kepentingan 

pendidikan dan pelatihan. 

45.  Pasal 92 

(1) Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan penyidik BNN 

wajib memusnahkan tanaman 

Narkotika yang ditemukan dalam 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 
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waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua 

puluh empat) jam sejak saat 

ditemukan, setelah disisihkan 

sebagian kecil untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

di sidang pengadilan, dan dapat 

disisihkan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta untuk kepentingan 

pendidikan dan pelatihan. 

(2) Untuk tanaman Narkotika yang 

karena jumlahnya dan daerah yang 

sulit terjangkau karena faktor 

geografis atau transportasi, 

pemusnahan dilakukan dalam waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari. 

(3) Pemusnahan dan penyisihan 

sebagian tanaman Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pembuatan berita 

acara yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan mengenai tempat, jam, 

hari, tanggal, bulan, dan tahun 

ditemukan dan dilakukan 

pemusnahan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau 

yang menguasai tanaman Narkotika; 

dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap 

pelaksana dan pejabat atau pihak 

terkait lainnya yang menyaksikan 

pemusnahan. 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 
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(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

penyidik untuk kepentingan 

pembuktian. 

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

Menteri dan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

BNN untuk kepentingan pendidikan 

dan pelatihan. 

46.  Pasal 93 

Selain untuk kepentingan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian 

kecil Narkotika atau tanaman 

Narkotika yang disita dapat dikirimkan 

ke negara lain yang diduga sebagai 

asal Narkotika atau tanaman 

Narkotika tersebut untuk pemeriksaan 

laboratorium guna pengungkapan asal 

Narkotika atau tanaman Narkotika 

dan jaringan peredarannya 

berdasarkan perjanjian antarnegara 

atau berdasarkan asas timbal balik. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

47.  Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara penyerahan dan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 
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pemusnahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

91 dan Pasal 92 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

48.  Pasal 95 

Proses penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan 

tidak menunda atau menghalangi 

penyerahan barang sitaan menurut 

ketentuan batas waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 

91. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi 

penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 

91. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

49.  Pasal 96 

(1) Apabila berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap terbukti bahwa 

barang sitaan yang telah dimusnahkan 

menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh 

atau dimiliki secara sah, kepada 

pemilik barang yang bersangkutan 

diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh pengadilan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 96 ayat (1) merupakan konsekuensi 

akibat adanya salah memusnahkan barang sitaan yang 

ternyata sah/legal sehingga kepada pemilik barang 

tersebut diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah. 

Sebetulnya hal ini justru memperlihatkan suatu bentuk 

pengakuan adanya pelanggaran terhadap prinsip 

hukum dan dapat menimbulkan opini ketidakpercayaan 

para/ masyarakat terhadap kinerja aparat penegak 

hukum sehingga sebaiknya dicabut demi kepastian 

hukum. 

Cabut  

Sebaiknya dicabut demi 

kepastian hukum 

karena menunjukkan 

pengakuan adanya 

pelanggaran prinsip 

hukum dan dapat 

mengakibatkan 

masyarakat kurang 

percaya 

terhadap kinerja aparat 

penegak hukum. 

50.  Pasal 97 

Untuk kepentingan penyidikan atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan, 

tersangka atau terdakwa wajib 

memberikan keterangan tentang 

seluruh harta kekayaan dan harta 

benda istri, suami, anak, dan setiap 

orang atau korporasi yang 

diketahuinya atau yang diduga 

mempunyai hubungan dengan tindak 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan ini memberlakukan prinsip pembuktian 

terbalik terkait harta benda tersangka/ terdakwa. 

Tersangka/ terdakwa wajib memberikan keterangan 

tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 

suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang 

diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan 

dengan tindak pidana narkotika demi kepentingan 

penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan 

bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 

Cabut  

Sebaiknya ketentuan ini 

dicabut demi kepastian 

hukum karena sistem 

pembuktian terbalik 

aset harta benda 

kurang tepat 

diterapkan dalam 

tindak pidana pengguna 

narkotika karena hasil 
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pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang dilakukan tersangka 

atau terdakwa. 

suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan 

berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang 

dilakukan terdakwa.  Hal ini  sangatlah berlebihan. 

Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian 

terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil 

korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat 

merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan 

tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdam-

pak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya 

berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian 

terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana 

pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan 

maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat 

personal bagi 124 para pelaku atau penyalah guna. 

kekayaan, keuntungan 

maupun kerugian dari 

benda-benda narkotika 

bersifat personal bagi 

para pelaku atau 

penyalah guna. 

51.  Pasal 98 - - - - Tetap 

52.  Pasal 99 

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan 

orang lain yang bersangkutan dengan 

perkara tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang sedang 

dalam pemeriksaan, dilarang 

menyebutkan nama dan alamat 

pelapor atau hal yang memberikan 

kemungkinan dapat diketahuinya 

identitas pelapor. 

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim 

mengingatkan saksi dan orang lain 

yang bersangkutan dengan perkara 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika untuk tidak Melakukan 

perbuatan yang dilarang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa 

sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 

bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam 

pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat 

pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat 

diketahuinya identitas pelapor. Hal ini apakah tidak 

sebaiknya menjadi tambahan materi muatan pada 

penjelasan Pasal 99 demi kepastian hukum? 

Ubah  

Perlu sebaiknya demi 

kepastian hukum 

ketentuan Pasal 99 

ayat(1) menjadi 

tambahan  materi 

muatan penjelasan 

Pasal 99. 
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53.  Pasal 100 - - - - Tetap 

54.  Pasal 101 

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, 

dan alat atau barang yang digunakan 

di dalam tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika atau yang 

menyangkut Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta hasilnya dinyatakan 

dirampas untuk negara. 

(2) Dalam hal alat atau barang yang 

dirampas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang 

beritikad baik, pemilik dapat 

mengajukan keberatan terhadap 

perampasan tersebut kepada 

pengadilan yang bersangkutan dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari 

setelah pengumuman putusan 

pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta 

benda yang merupakan hasil tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan tindak pidana 

pencucian uang dari tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dirampas untuk negara dan 

digunakan untuk kepentingan: 

a. pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan 

peredaran gelap Narkotika dan 

b. Prekursor Narkotika; dan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sali

ng 

bertentangan 

antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Terdapat inkonsistensi antara ketentuan pasal ini 

dengan penjelasannya di mana dalam hal penggunaan 

aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang 

dinyatakan dirampas untuk negara, penjelasan memuat 

kata “dapat” sedangkan dalam rumusan normanya 

tidak ada. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) berlaku untuk 

seluruh harta kekayaan atau harta benda yang 

merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika sedangkan 

menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 40 

Tahun 2013, hanya terbatas pada penggunaan uang 

hasil aset tindak pidana narkotika sehingga multitafsir. 

Ketentuan Pasal 101 ayat (3) tidak mengatur tentang 

aset yang dirampas untuk negara digunakan untuk 

pembayaran premi namun dalam penjelasannya 

dicantumkan dan diatur juga dalam PP Nomor 40 Tahun 

2013. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara ketentuan Pasal 

101 ayat (3) dengan 

penjelasannya demi 

kepastian hukum 
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55.  Pasal 102 - - - - Tetap 

56.  Pasal 103 

(1) Hakim yang memeriksa perkara 

Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan 

yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk 

memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diperhitungkan 

sebagai masa menjalani hukuman. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b sangat rancu dan 

bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Aneh dan 

tidak lazim, jika terhadap suatu proses pemeriksaan 

persidangan pidana yang telah menghadirkan 

terdakwa, sebelumnya telah dilalui proses penyidikan, 

penangkapan penahanan, penuntutan dan akhirnya 

dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas oleh 

majelis hakim, namun tetap diperintahkan untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan penetapan hakim 

tersebut.  Pada substansi pasal tersebut terdapat 

pertentangan dan ketidaksesuaian (inkonsistensi) 

dalam penerapannya.   

  

Hal ini sesuai dengan ketentuan Petunjuk No. 245 

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan 

kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau 

konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Di satu sisi ada 

frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada 

frasa “memerintahkan” yang mana hal ini ditafsirkan 

sebagai pernyataan penjelasan adanya kesalahan dan 

berupa hukuman bagi terdakwa.  Pada hukum pidana 

pada umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak), 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag 
van recht vervolging), dan putusan pemidanaan. Hanya 

terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan 

dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi dapat 

diberikan kepadanya berupa: pidana mati, pidana 

kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim. Lalu dimanakah letak 

Cabut  

Sebaiknya ketentuan 

Pasal 103 ayat(1) huruf 
b dicabut demi 

kepastian hukum 

karena melanggar asas 

kepastian hukum, asas 

persamaan di muka 

hukum, asas kepatutan 

dalam norma hukum, 

serta asas praduga 

tidak bersalah. 
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eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas dalam 

hukum pidana?  

 

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan 

dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus 

dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak 

ada hukuman apapun atau perintah yang dapat 

dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala 

tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, walaupun apa 

yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukan 

tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi 

pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, 

yakni menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang 

terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah 

untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman 

pidana yang disebut dalam pasal pidana yang 

didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan 

di atas.  

Adanya putusan berupa perintah dalam proses 

persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada 

terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas 

praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang 

selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan 

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berganti 

menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.  

 

Penafsiran frasa “tidak terbukti bersalah” pada Pasal 

103 ayat (1) huruf b, artinya terdakwa yang dituduhkan 

sebagai pecandu bukanlah seorang pecandu dan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Maka 

status praduga tidak bersalah berubah menjadi “tidak 

bersalah” setelah dijatuhkannya putusan berdasarkan 

pasal tersebut. 
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 Persoalannya, pasal tersebut mencantumkan perintah 

rehabilitasi yang merupakan penjabaran dari orang 

yang “bersalah”. Pasal tersebut melanggar asas 

kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum, asas 

kepatutan dalam norma-norma hukum, serta asas 

“praduga tidak bersalah” itu sendiri 

57.  Pasal 104 s.d Pasal 108 - - - - Tetap 

58.  Pasal 109 

Pemerintah memberikan penghargaan 

kepada penegak hukum dan 

masyarakat yang telah berjasa dalam 

upaya pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

para, istilah, 

kata 

Ambiguitas Terlalu naif bila terhadap adanya “penghargaan” bagi 

penyidik yang berprestasi, justru menjadi motif untuk 

menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa 

memandang proses hukum yang adil, hanya demi 

mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi. 

Masa penangkapan yang lama (6 x 24 jam), dapat 

dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain 

sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk 

mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk 

mencapai target laporan dalam bertugas, padahal 

belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak 

pidana.  

Ubah  

Perlu ketentuan 

tambahan untuk ayat 

(2) demi kepastian 

hukum yang berisi 

penjelasan bahwa 

jangan sampai 

“penghargaan” bagi 

penyidik yang 

berprestasi, justru 

menjadi motif untuk 

menangkap orang 

sebanyak-banyaknya 

tanpa memandang 

proses hukum yang 

adil, hanya demi 

mencapai pangkat dan 

jabatan yang tinggi. 

59.  Pasal 110 - - - - Tetap 

60.  Pasal 111 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi pidana; 

Ketentuan Pasal 111 ini lebih mengedepankan 

penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan 

permasalahan lain berupa daya tampung penjara yang 

saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). 

Negara lain seperti Portugal yang lebih mengedepankan 

rehabilitasi berhasil menekan peredaran narkotika di 

negaranya. Kenapa Indonesia tidak mencoba? Rumusan 

ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 tIdak 

Ubah  

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait sanksi 

rehabilitasi sebagai opsi 

demi kepastian hukum 

dan efektivitas sanksi di 

lapangan. 
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dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

mempertimbangkan unsur kesengajaan. Apabila pada 

seseorang didapati ada narkotika dalam bentuk 

tanaman maupun bukan tanaman padanya maka 

terdapat dua kemungkinan, yakni sebagai pengedar 

atau pemakai yang harus direhabilitasi. 

 Namun dengan rumusan pasal yang demikian, maka 

dalam hal ini tidak menjadi penting pembuktian apakah 

kepemilikan seseorang terhadap narkotika adalah 

untuk dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan (hal 

itu tidak perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk 

menghukum seorang pemakai seolah-olah ia adalah 

pengedar dan menjadi ruang bagi oknum penegak 

hukum menyalahgunakan pasal ini. Apabila dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 127 yang merupakan 

ketentuan pidana bagi penyalahguna yang memuat 

ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti 

sebagai korban penyalahguna, persoalan Pasal 111 dan 

Pasal 112 menjadi semakin nyata. Pasal 127 merupakan 

ketentuan yang selaras dengan tujuan UU Narkotika 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 untuk menjamin 

hak rehabilitasi bagi para penyalahguna. Dalam 

prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa 

menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika 

bagi pengguna narkotika. Secara teknis Pasal 111 dan 

Pasal 112 UU Narkotika lebih mudah dibuktikan 

dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 

127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang 

sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan 

hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika 

tersebut. Selain itu, ancaman pidana Pasal 111 dan 112 

UU Narkotika minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, 

lebih berat dari Pasal 127 UU Narkotika yang hanya 

dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkotika 

golongan I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) UU 

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait prosedur dan 

tatacara pengambilan 

sampel urine demi 

kepastian hukum. 

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait hak atas 

bantuan hukum secara 

spesifik dan terperinci 

demi kepastian hukum. 

• Perlu pengaturan 

ketentuan Pasal 111 

dan Pasal 112 

disinkronisasikan untuk 

mengembalikan pendek

atan penyusunan UU 

Narkotika, yaitu aspek 

kesehatan masyarakat 

dan memberikan 

perbedaan perlakuan 

yang jelas terhadap 

korban penyalahguna 

dengan pengedar 

narkotika guna 

mendapatkan hasil 

penegakan hukum yang 

efektif, adil dan 

berkepastian hukum. 
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Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam hal 

tersangka adalah pengguna, agar pemidanaan langsung 

masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) 

UU Narkotika. Dalam beberapa putusan MA, hal ini 

dikritik oleh Hakim. Putusan MA No. 1071 

K/Pid.Sus/2012, misalnya menyebut ketentuan Pasal 

112 sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet. 

Sedangkan dalam Putusan MA No. 2199 

K/Pid.Sus/2012, hakim memperingatkan pengabaian 

ketentuan Pasal 127 oleh aparat penegak hukum dalam 

dakwaan terhadap pemakai atau pengguna berpotensi 

menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta 

ketidakadilan bagi Terdakwa. Penelitian ICJR dan 

Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi 

Peradilan (LeIP) mengenai implementasi Putusan MA 

terhadap penggunaan Narkotika selama Tahun 2012: 

dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat  (1) UU 

Narkotika menempati posisi yang paling banyak 

digunakan sebagai dasar penuntutan dengan 

persentase lebih dari 20 Putusan, disusul Pasal 111 ayat 

(1) UU Narkotika, dan berbanding dengan itu Pasal 127 

UU Narkotika menempati urutan paling 

bawah.  Perubahan/revisi pengaturan ketentuan Pasal 

111 dan 112 perlu dilakukan untuk mengembalikan 

pendekatan utama penyusunan UU Narkotika,  yaitu 

aspek kesehatan masyarakat dan memberikan 

perbedaan perlakuan yang jelas terhadap korban 

penyalahguna dengan pengedar narkotika untuk 

mendapatkan hasil penegakan hukum yang efektif, adil 

dan berkepastian hukum. 

61.  Pasal 112 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar 

atau bandar narkotika. Pasal 112 ini memuat frasa 

“memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karena 

itu, penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara  Pasal 112 
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menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 

(dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

untuk menjerat penyalah guna narkotika karena 

pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya 

pengguna dijerat dengan Pasal 127.  

Hal ini dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum. 

dan  Pasal 127 demi 

kepastian hukum. 

62.  Pasal 113 s.d Pasal 120 - - - - Tetap 

63.  Pasal 121 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II terhadap orang 

lain atau memberikan Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 

Disharmoni 

Pengaturan 

Penegakan 

Hukum 

Pengaturan 

mengenai 

aspek 

penegakan 

hukum yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

Sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara 

menentukan batas minimum dan maksimum ancaman 

pidana (determinate sentence system) tercermin pada 

Pasal 121 ayat (1) ini.  Ancaman pidana minimal yang 

tinggi seperti pada Pasal 121 ayat (1) belum tentu 

diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat, 

sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku 

yang baru mengenal narkotika, yang hanya memiliki 

satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh 

temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak 

dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara ketentuan Pasal 

121 ayat (1) dengan SE 

MA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar MA Tahun 

2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 
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rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika 

terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk 

digunakan orang lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang lain mati atau 

cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

membebanka

n sanksi yang 

berbeda 

berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari 

hasil laboratorium jenis narkotika yang dimilikinya 

adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia 

mendapatkan hukuman berat minimal 4 tahun 

sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana 

dan pelaku tergolong ekonomi lemah.  

Walaupun UU Narkotika menentukan batas minimal 

hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan 

tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan bahwa:  

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus 

didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum (Pasal 182 ayat(3), dan ayat(4) KUHAP). Jaksa 

mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini 

tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai 

dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 

2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan 

tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum 

khusus dengan membuat pertimbangan yang 

cukup.”  Adanya ancaman pidana minimal yang berat 

dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil 

terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula 

dengan prinsip “ultimum remidium”, yakni upaya 

terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. 

Hendaknya sanksi pidana penerapannya dalam undang-

undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan 

dan harus pula dilihat dari keuntungan dan kerugiannya 

agar hukuman  menjadi upaya penyembuh dan bukan 

Pengadilan demi 

kepastian hukum. 
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justru membuat penyakit yang lebih parah dalam 

masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk 

kepastian dan keadilan, juga sesuai hukum pidana 

dikenal teori relatif (relative theorieen) atau teori 

tujuan, bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan 

pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan 

mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat”. 

64.  Pasal 122 s.d Pasal 126 - - - - Tetap 

65.  Pasal 127 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) 

tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) 

tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) 

tahun. 

(2) Dalam memutus perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 

103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang 

– Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi pidana; 

Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal 127 yang 

menyebabkan implementasinya tidak efektif di 

antaranya: 

• Tidak ada pidana denda; 

• Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai 

narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 

dan Pasal 112. 

• Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi 

untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi 

sebagai pecandu narkotika atau korban 

penyalahgunaan narkotika, konsekuensi yuridisnya 

terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagai 

penyalah guna, untuk dapat menuntut pecandu 

narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika 

menjalani rehabilitasi maka Penuntut Umum terlebih 

dahulu harus menuntut bebas penyalah guna; 

• Harusnya untuk memudahkan penyusunan surat 

dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana 

untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 

narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, 

yakni dipisahkan dengan penyalah guna (vide Pasal 103) 

karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat 

subsidiaritas atau gradasi; 

  

Ubah  

Ketentuan pada ayat (2) 

dan ayat (3) harusnya 

tidak diatur dalam 

ketentuan pidana.  



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 134 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

66.  Pasal 128 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu 

yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang 

sengaja tidak melapor, dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu 

juta rupiah). 

(2) Pecandu Narkotika yang belum 

cukup umur dan telah dilaporkan oleh 

orang tua atau walinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

tidak dituntut pidana. 

(3) Pecandu Narkotika yang telah 

cukup umur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang 

menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) 

kali masa perawatan dokter di rumah 

sakit dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis yang ditunjuk oleh pemerintah 

tidak dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga 

rehabilitasi medis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi standar kesehatan yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

Pancasila Keadilan Adanya 

ketentuan 

yang berfungsi 

memberikan 

perlindungan 

untuk 

menciptakan 

kenyamanan 

dan 

ketentraman 

masyarakat 

atau tidak ada 

ketentuan 

yang 

menegasikan 

perlindungan 

terhadap rasa 

nyaman dan 

tentram 

dalam 

masyarakat 

Pasal ini merupakan kriminalisasi terhadap pecandu 

narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja 

tidak melaporkan diri serta keluarga dari pecandu 

narkotika tersebut yang dengan sengaja tidak 

melaporkannya, termasuk orang tua atau wali dari 

pecandu narkotika yang belum cukup umur. 

Yang dipidana harusnya perbuatan pecandu narkotika 

yang menyalahgunakan narkotika bukan perbuatan 

tidak melaporkan penggunaan narkotika karena pada 

praktek penegakan hukumnya, penerapan ketentuan 

134embali134ni tidak efektif dan tidak implementatif 

karena 134embal tidak pernah didakwakan secara 

kumulatif dalam surat dakwaan. 

Contoh kasus di Jakarta Barat, yakni 134embal 

ketentuan 134embali134ni diberlakukan kepada istri 

dari seorang pecandu narkotika yang juga menjadi 

terdakwa dalam perkara narkotika, alhasil yang menjadi 

korban dari rezim penegakan hukum ini adalah anak-

anak mereka. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, 

pasal ini bertentangan dengan asas pengayoman 

dengan indikator jaminan perlindungan masyarakat. 

Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat 

membahayakan masyarakat. Di samping itu penerapan 

pasal ini  berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam 

hal pecandu narkotika diberi kesempatan untuk 

rehabilitasi sedangkan terhadap masyarakat (setiap 

orang), orang tua atau wali, dan keluarga pecandu 

narkotika sebagai pihak yang tidak terlibat secara 

langsung dalam tindak pidana narkotika diancam 

dengan pidana penjara/kurungan dan denda. 

Ubah  

Perlu pengaturan 

kembali disesuaikan 

dengan nilai – nilai 

Pancasila terutama 

pengayoman terhadap 

masyarakat demi 

kepastian hukum. 

67.  Pasal 129 - - - - Tetap 
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68.  Pasal 130 

(1) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 

125, Pasal 126, dan Pasal 129 

dilakukan oleh korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap 

pengurusnya, pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi berupa 

pidana denda dengan pemberatan 3 

(tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-

Pasal tersebut. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), korporasi 

dapat dijatuhi pidana tambahan 

berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Penjatuhan pidana denda sebagai pidana pokok 

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana 

narkotika tidak bersifat imperatif atau multitafsir 

karena dalam rumusan pasalnya menggunakan kata 

“dapat”. Pidana penjara dan denda terhadap pengurus 

koperasi seharusnya diatur dalam norma tersendiri. 

Perlu diatur mekanisme perampasan aset sebagai 

pidana tambahan terhadap korporasi atau dalam hal 

korporasi tidak membayar denda (Perma Nomor 13 

Tahun 2016). 

Ubah  

69.  Pasal 131 

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 126, Pasal 127 

ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 

129 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 

Disharmoni 

Pengaturan 

Perlindungan Pengaturan 

mengenai 

perlindungan 

yang tidak 

konsisten/sali

ng 

bertentangan 

antara pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Salah satu hak masyarakat yang diatur dan dilindungi 

secara hukum dalam Pasal 106 huruf a adalah hak 

untuk memberikan informasi adanya dugaan telah ter-

jadi tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. 

Sejalan dengan penekanan kata “hak” yang artinya 

bukan merupakan suatu pembebanan kewajiban, Pasal 

107 juga menyatakan, “Masyarakat dapat melaporkan 

kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika 

mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika” namun Pasal 

131 mengesampingkan hak tersebut dengan 

mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja 

Ubah  

pasal ini perlu diubah 

agar tidak melanggar 

prinsip perlindungan 

terhadap masyarakat. 
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denda paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pasal 

ini merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan. 

Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini justru 

bertentangan dengan asas pengayoman dengan 

indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih 

melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat 

membahayakan masyarakat. Dalam prakteknya, 

ketentuan pasal ini juga sangat sulit diterapkan. 

70.  Pasal 132 s.d Pasal 133 - - - - Tetap 

71.  Pasal 134 

(1) Pecandu Narkotika yang sudah 

cukup umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dengan sengaja tidak 

melaporkan Pecandu Narkotika 

tersebut dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Disharmoni 

Pengaturan 

Penegakan 

Hukum 

Pengaturan 

mengenai 

aspek 

penegakan 

hukum yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

membebanka

n sanksi yang 

berbeda 

Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa Pecandu 

Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja 

tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 

banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Sistem maksimum (fixed/indefinite sentence system), 

yaitu perumusan dilakukan dengan cara menentukan 

ancaman lamanya pidana secara maksimum yang 

tercermin pada ketentuan Pasal 134 ayat (1). Ancaman 

pidana maksimal   ketentuan Pasal 134 ayat(1) belum 

tentu diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat. 

Bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru 

mengenal narkotika, yang hanya memiliki satu atau dua 

butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau 

ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan 

untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan 

ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium,  jenis 

narkotika yang dimilikinya adalah golongan I. Akan 

terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman  paling 

lama 6 bulan kurungan sedangkan perbuatan pidananya 

tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi 

lemah.  Walaupun UU Narkotika menentukan batas 

maksimal hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

ketentuan dengan SE 

MA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar MA Tahun 

2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan demi 

kepastian hukum. 
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Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi 

ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan 

bahwa:  

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus 

didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum (Pasal 182 ayat(3), dan ayat(4) KUHAP). Jaksa 

mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini 

tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai 

dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 

2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan 

tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum 

khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.” 

Adanya ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana 

narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. 

Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip “ultimum 

remidium”, yakni upaya terakhir untuk memperbaiki 

kelakuan manusia. Hendaknya sanksi pidana 

penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar 

tidak begitu saja diberlakukan dan harus pula 

dilihat  keuntungan dan kerugiannya agar 

hukuman  menjadi upaya penyembuh dan bukan justru 

menimbulkan penyakit lebih parah dalam masyarakat, 

sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan 

keadilan, juga sesuai hukum pidana dikenal teori relatif 

(relative theorieen) atau teori tujuan, bahwa “pidana 

itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada 

pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan 

tertentu yang bermanfaat”. 

72.  Pasal 135 s.d Pasal 136 - - - - Tetap 
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73.  Pasal 137 

Setiap orang yang: 

a. menempatkan, membayarkan 

atau membelanjakan, menitipkan, 

menukarkan, menyembunyikan 

atau menyamarkan, 

menginvestasikan, menyimpan, 

menghibahkan, mewariskan, 

dan/atau mentransfer uang, 

harta, dan benda atau aset baik 

dalam bentuk benda bergerak 

maupun tidak bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud yang berasal 

dari tindak pidana Narkotika 

dan/atau tindak pidana Prekursor 

Narkotika, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah); 

b. menerima penempatan, 

pembayaran atau pembelanjaan, 

penitipan, penukaran, 

penyembunyian atau penyamaran 

investasi, simpanan atau transfer, 

hibah, waris, harta atau uang, 

benda atau aset baik dalam 

bentuk benda bergerak maupun 

tidak bergerak, berwujud atau 

tidak berwujud yang diketahuinya 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU 

Narkotika tidak efektif dan tumpang tindih dengan UU 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  

Ubah  
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berasal dari tindak pidana 

Narkotika dan/atau tindak pidana 

Prekursor Narkotika, dipidana 

dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

74.  Pasal 138 s.d Pasal 139 - - - - Tetap 

75.  Pasal 140 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang 

secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

88 dan Pasal 89 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

(2) Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan penyidik BNN 

yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) 

dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai 

pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang 

– Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Kepatuhan 

aparat 

penegak 

hukum. 

Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan 

perbuatan aparat penegak hukum yang secara mens rea 

(niat jahat) memang dimaksudkan untuk menguasai atau 

menyimpan barang sitaan secara melawan hukum 

dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada 

dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak 

membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan 

penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan 

karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan aparat 

penegak hukum yang bersifat administratif yang 

diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 

140 dan Pasal 141) 

 

Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan 

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau 

tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 

kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang dari 

perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk menguasai 

barang sitaan secara melawan hukum tetapi yang 

harusnya disasar adalah niat jahatnya (mens rea), 

motivasinya mengapa tidak membuat berita acara 

penyitaan? Inilah yang harusnya dikriminalisasi, yakni 

Ubah  

Perlu pengaturan 

kembali terkait sanksi 

administratif demi 

kepastian hukum. 
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yang bersangkutan secara nyata menguasai barang 

sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya 

yang tidak melakukan tindakan administratif. (lihat 

ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian juga 

dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang memberikan 

kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk 

menetapkan status barang sitaan narkotika dan 

prekursor narkotika dalam waktu 7 (tujuh) hari. 

Pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab dan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri 

untuk menetapkan apakah barang sitaan digunakan 

untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan 

iptek, pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

 

Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan 

ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan 

wewenang maka perbuatannya merupakan 

maladministrasi yang harusnya dikenai sanksi 

administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal 

ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena 

dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai turut 

serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara 

melawan hukum, mengingat barang sitaan belum dalam 

penguasaan pihak Kejaksaan. 

 

Catatan: RUU Perubahan UU Narkotika masih mengatur 

ketentuan pidana yang mengkriminalisasi tindakan 

administratif aparat penegak hukum, harusnya cukup 

sanksi administratif. 

76.  Pasal 141 

Kepala kejaksaan negeri yang secara 

melawan hukum tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Kepatuhan 

aparat 

penegak 

hukum. 

Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan 

perbuatan aparat penegak hukum yang secara mens 

rea(niat jahat) memang dimaksudkan untuk menguasai 

atau menyimpan barang sitaan secara melawan hukum 

dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada 

Ubah  

Perlu pengaturan 

kembali terkait sanksi 

administratif demi 

kepastian hukum. 
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dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak 

membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan 

penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan 

karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan aparat 

penegak hukum yang bersifat administratif yang 

diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 

140 dan Pasal 141)  

Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan 

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau 

tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 

kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang 

dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk 

menguasai barang sitaan secara melawan hukum tetapi 

yang harusnya disasar adalah niat jahatnya (mens rea), 

motivasinya mengapa tidak membuat berita acara 

penyitaan? Inilah yang seharusnya dikriminalisasi, yakni 

yang bersangkutan secara nyata menguasai barang 

sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya 

yang tidak melakukan tindakan administratif. (lihat 

ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian 

juga dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang 

memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan 

Negeri untuk menetapkan status barang sitaan 

narkotika dan prekursor narkotika dalam waktu 7 

(tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kebijakan 

Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan apakah 

barang sitaan digunakan untuk kepentingan 

pembuktian perkara, pengembangan iptek, pendidikan 

dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan 

ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan 

wewenang maka perbuatannya merupakan 

maladministrasi yang seharusnya dikenai sanksi 
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administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal 

ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena 

dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai turut 

serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara 

melawan hukum, mengingat barang sitaan belum 

dalam penguasaan pihak Kejaksaan. 

Catatan: RUU Perubahan UU Narkotika masih mengatur 

ketentuan pidana yang mengkriminalisasi tindakan 

administratif aparat penegak hukum, seharusnya cukup 

sanksi administratif. 

77.  Pasal 148 

Apabila putusan pidana denda 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini tidak dapat dibayar oleh 

pelaku tindak pidana Narkotika dan 

tindak pidana Prekursor Narkotika, 

pelaku dijatuhi pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti 

pidana denda yang tidak dapat 

dibayar. 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

operasional 

atau tidaknya 

peraturan 

Pengaturan 

dalam 

peraturan 

tidak dapat 

dilaksanakan 

secara efektif 

Berangkat dari adagium qui non potest solvere in aere, 

luat in corpore yang berarti siapa tidak mau membayar 

maka ia harus melunasinya dengan derita badan, 

pembentuk UU mengatur pidana penjara pengganti 

denda dalam UU narkotika. Entah apa legal reasoning 

pembentuk UU mengatur demikian, mengingat 

penjatuhan pidana denda yang terlalu besar dalam UU 

Narkotika tidak implementatif sehingga timbul 

pertanyaan apakah ketidakmampuan terdakwa untuk 

membayar denda merupakan suatu kejahatan sehingga 

terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara pengganti 

denda paling lama 2 (dua) tahun, meskipun menurut 

ketentuan Pasal 103 KUHP hal tersebut dimungkinkan 

namun kebijakan ini perlu dikritisi.   

Ubah  

78.  Pasal 149 s.d Pasal 155 - - - - Tetap 

 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
79.  Pasal 1 

Ketentuan Umum  

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

Ketentuan 

umum berisi 

batasan 

pengertian 

atau definisi 

Ketentuan umum UU Narkotika ini belum memuat 

mengenai gramatur (berat/jumlah narkotika yang 

ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti), 

pecandu narkotika, serta tidak mendefinisikan secara 

jelas siapa yang dimaksud sebagai pengguna yang tidak 

Ubah  

Perlu disesuaikan 

istilah/ definisi dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 
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perundangun

dangan 

melawan hukum. Ketentuan Umum hanya menjelaskan 

definisi dari Pecandu dan Penyalahguna. 

 

Pada kasus tertentu, aparat penegak hukum masih 

kesulitan untuk menentukan seorang pengguna yang 

tertangkap tangan sejak awal pemeriksaan apakah 

sebagai pecandu, pengguna ataupun penyalah guna, 

untuk selanjutnya terhadap pengguna tersebut 

diproses atau tidak. Definisi pecandu, pengguna, 

penyalah guna dan pengedar yang selama ini masih 

rancu dan tidak jelas, menjadi jelas dan tidak rancu 

dengan pengaturan gramatur dan ada pembedaan yang 

tegas.  

 

Ada pecandu/pengguna yang tidak melawan hukum, 

namun ada pula pecandu/pengguna yang melawan 

hukum. Pembuat undang-undang belum secara tegas 

menempatkan pecandu sebagai korban. Untuk 

menengahi masalah pengkategorian ini, seharusnya 

pengaturan gramatur yang akan menegaskan seseorang 

sebagai pecandu atau tidak dapat menjadi sebuah 

solusi.  

 

terbaru demi kepastian 

hukum. 

Pada ketentuan umum 

perlu ditambahkan 

pengertian dari 

gramatur, pecandu 

narkotika dan 

pengguna yang tidak 

melawan hukum demi 

kepastian hukum. 

80.  Pasal 2 s.d Pasal 5 - - - - Tetap 

81.  Pasal 6 

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 

digolongkan ke dalam: 

d. Narkotika Golongan I; 

e. Narkotika Golongan II; dan 

f. Narkotika Golongan III. 

(2) Penggolongan Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Dalam penjelasan dikatakan bahwa Kepolisian Negara 

RI dan BNN dapat menerima laporan dari penerima 

wajib lapor. Ketentuan pasal ini perlu dibandingkan 

dengan ketentuan dalam UU Narkotika di mana 

terdapat ketentuan pidana bagi pecandu narkotika. 

Ketika seseorang melaporkan diri pada kepolisian/BNN, 

besar kemungkinan ia justru akan diproses secara 

pidana dan tidak diarahkan pada rehabilitasi. Ketentuan 

ini bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-

Ubah  
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(1) untuk pertama kali ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

undangan yang hendak mengedepankan rehabilitasi 

bagi Pecandu narkotika.  

82.  Pasal 7 s.d 10 - - - - Tetap 

83.  Pasal 11 

(1) Menteri memberi izin khusus untuk 

memproduksi Narkotika kepada Industri 

Farmasi tertentu yang telah memiliki 

izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah dilakukan 

audit oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

(2) Menteri melakukan pengendalian 

terhadap produksi Narkotika sesuai 

dengan rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9. 

(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan 

melakukan pengawasan terhadap 

bahan baku, proses produksi, dan hasil 

akhir dari produksi Narkotika sesuai 

dengan rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pemberian izin dan 

pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewajiban 

yang 

berbeda 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah Pasal 11 

UU Narkotika ini. Beberapa hal yang diubah adalah:  

1. izin khusus untuk memproduksi Narkotika tidak lagi 

diberikan oleh Menteri tetapi harus memperoleh 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  

2. Kewajiban melakukan pengendalian dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, bukan Menteri.  

3. Kewajiban melakukan pengawasan dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, bukan oleh Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan 

diatur melalui Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan 

Menteri dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

5.  Pasal 13 ayat (1) UU Cipta Kerja tidak lagi 

menyebutkan hasil audit BPOM sebagai bagian dari 

persyaratan untuk memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 11 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni: 

Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan 

Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam 

Rangka Impor dan 

Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur 

denganPeraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi.  

84.  Pasal 12 s.d Pasal 14 - - - - Tetap 

85.  Pasal 15 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 

(satu) perusahaan pedagang besar 

farmasi milik negara yang telah memiliki 

izin sebagai importir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan impor 

Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada perusahaan 

lain dari perusahaan milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang memiliki izin sebagai importir 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk 

melaksanakan impor Narkotika. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Hak Pengaturan 

mengenai 

hak yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

hak tersebut 

pada subyek 

yang 

berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 15 UU 

Narkotika. Pasal 15 UU Narkotika membatasi bahwa izin 

untuk melaksanakan impor narkotika hanya diberikan 

kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi 

(PBF) milik negara yang telah memiliki izin sebagai 

importir. Hanya dalam keadaan tertentu saja, 

pemberian izin ini dapat diperluas kepada perusahaan 

milik negara lain (Pasal 15 ayat 2 UU Narkotika).  

Sementara itu di dalam UU Cipta Kerja, subjek yang 

dapat memperoleh izin untuk melaksanakan impor 

narkotika tak lagi dibatasi kepada 1 (satu) PBF milik 

negara, namun dapat diberikan kepada industri farmasi 

dan PBF milik negara yang telah memenuhi Perizinan 

Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini berarti terjadi 

perluasan subjek yang berhak untuk melakukan impor 

narkotika dibandingkan dengan yang diatur di dalam 

UU Narkotika. Perluasan ini dilanjutkan kemudian oleh 

ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang terdapat dalam UU 

Cipta Kerja yang menyatakan bahwa dalam keadaan 

tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberikan 

Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain 

perusahaan milik negara yang dimaksud dalam ayat (1). 

Rumusan ini membuka peluang perusahan di luar 

perusahaan milik negara untuk melakukan impor 

narkotika - sesuatu yang belum ada pada UU Narkotika 

saat ini.  

Perubahan lainnya yang terjadi adalah pengaturan lebih 

lanjut terkait dengan Perizinan Usaha terkait impor 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 15 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Elektronik 

Sektor Kesehatan.  
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narkotika ini tidak lagi diatur oleh Peraturan Menteri 

tetapi oleh Peraturan Pemerintah. Ini akan berdampak 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2013 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yang selama ini telah 

menjadi peraturan pelaksana ketentuan terkait izin 

impor Narkotika.  

86.  Pasal 16 

(1) Importir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Impor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan impor 

Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan hasil audit 

Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan terhadap rencana kebutuhan 

dan realisasi produksi dan/atau 

penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

Golongan I dalam jumlah yang sangat 

terbatas hanya dapat diberikan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pemerintah negara 

pengekspor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap 

Pasal 16 UU Narkotika. Kewenangan untuk menerbitkan 

Surat Persetujuan Impor tidak lagi ada pada Menteri 

namun ada pada Pemerintah Pusat. Selain itu, audit 

terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi 

dan/atau pengunaan narkotika yang sebelumnya 

ditetapkan dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Obat dan 

Makanan, pada UU Cipta Kerja dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat.  

Perubahan ini juga akan berdampak pada beberapa 

peraturan pelaksana dari Pasal 16 UU Narkotika yang 

telah ada sebelumnya, yaitu Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam Rangka Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi. 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 16 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni: 

Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang 

Persyaratan dan Tata 

Cara Permohonan 

Analisa Hasil 

Pengawasan Dalam 

Rangka Impor dan 

Ekspor Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 
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Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan. 

87.  Pasal 17 

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan 

atas dasar persetujuan pemerintah 

negara pengekspor dan persetujuan 

tersebut dinyatakan dalam dokumen 

yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

negara pengekspor. 

- - - - Tetap 

88.  Pasal 18 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 

(satu) perusahaan pedagang besar 

farmasi milik negara yang telah memiliki 

izin sebagai eksportir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan ekspor 

Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri 

dapat memberi izin kepada perusahaan 

lain dari perusahaan milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang memiliki izin sebagai eksportir 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 UU 

Narkotika. Perubahan yang terjadi adalah sebagai 

berikut:  

1. Kewenangan untuk memberikan izin melaksanakan 

ekspor narkotika tidak lagi ada pada menteri tetapi 

pada Pemerintah Pusat.  

2. Izin untuk melaksanakan ekspor tidak lagi dibatasi 

pada 1 (satu) PBF Farmasi milik negara tetapi dapat 

diberikan pada industri farmasi dan PBF yang telah 

memperoleh perizinan berusaha dari negara. Jadi 

terjadi perluasan subjek yang dapat menerima izin ini. 

Perluasan ini lebih besar dari yang terjadi pada izin 

melaksanakan impor narkotika yang masih membatasi 

pemberian izin pada perusahaan milik negara. 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 18 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, 

yakniPeraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 
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perundang-undangan untuk 

melaksanakan ekspor Narkotika. 

3. Ketentuan ayat (2) yang sebelumnya memungkinkan 

perluasan izin pada perusahaan lain dalam keadaan 

tertentu dihapus. Ini hal yang dapat dipahami 

mengingat ketentuan Pasal 18 yang baru sudah 

melakukan perluasan ini.  

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

89.  Pasal 19 

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki 

Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri 

untuk setiap kali melakukan ekspor 

Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemohon harus melampirkan surat 

persetujuan dari negara pengimpor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 19 UU 

Narkotika di mana kewenangan untuk mengeluarkan 

Surat Persetujuan ekspor tidak lagi diberikan oleh 

menteri tetapi oleh Pemerintah Pusat.  

  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 18 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 
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tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

90.  Pasal 20 s.d Pasal 21 - - - - Tetap 

91.  Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

dan tata cara memperoleh Surat 

Persetujuan Impor dan Surat 

Persetujuan Ekspor diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 22 UU 

Narkotika di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat 

Persetujuan Ekspor tidak lagi didelegasikan untuk diatur 

dengan Peraturan Menteri tetapi dengan Peraturan 

Pemerintah.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 22 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

92.  Pasal 23 - - - - Tetap 
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93.  Pasal 24 

(1) Setiap pengangkutan impor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan 

dokumen atau surat persetujuan ekspor 

Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangundangan di negara 

pengekspor dan Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh 

Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor 

Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika yang 

dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen 

atau surat persetujuan impor Narkotika 

yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

negara pengimpor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 24 UU 

Narkotika sesuai dengan perubahan pada pasal-pasal 

sebelumnya. Kewenangan untuk menerbitkan SPI dan 

SPE telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat, dan 

karena itu dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa SPI dan 

SPE diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pada ketentuan 

Pasal 24 yang baru, juga ditambahkan satu ayat yang 

menyatakan bahwa ketentuan dokumen SPI dan SPE 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Peraturan 

pelaksana yang 

sebelumnya merupakan 

turunan dari ketentuan 

Pasal 26 UU Narkotika 

juga akan memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

94.  Pasal 25 s.d Pasal 35 - - - - Tetap 

95.  Pasal 36 

(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat diedarkan setelah 

mendapatkan izin edar dari Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara perizinan 

peredaran Narkotika dalam bentuk obat 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 36 UU 

Narkotika. Perubahan-perubahan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Izin edar tidak lagi diberikan oleh Menteri tetapi 

menjadi bagian dari Perizinan Berusaha yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 
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jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

(3) Untuk mendapatkan izin edar dari 

Menteri, Narkotika dalam bentuk obat 

jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus melalui pendaftaran pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pendaftaran 

Narkotika dalam bentuk obat jadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

2. Tidak lagi disebutkan adanya kewenangan BPOM 

untuk melakukan pendaftaran Narkotika dalam bentuk 

obat yang hendak mendapatkan izin edar.  

3. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat dan tata cara 

Perizinan Berusaha yang terkait dengan pengedaran 

Narkotika dalam bentuk obat diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah - sebelumnya diatur dalam 

Peraturan Kepala BPOM.  

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 36 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, 

yakni Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, 

Penyimpanan, 

Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi dan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang 

Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi 

sebagaimana telah 

diubah oleh Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018 

tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik Sektor 

Kesehatan.  

96.  Pasal 37 s.d Pasal 38 - - - - Tetap 

97.  Pasal 39 

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan 

oleh Industri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

Pasal 63 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 39 UU 

Narkotika di mana izin khusus penyaluran narkotika 

diganti menjadi Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat. Kewenangan untuk mengeluarkan izin khusus 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah agar menjadi 

selaras dengan UU 
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sediaan farmasi pemerintah sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, pedagang besar 

farmasi, dan sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki izin khusus penyaluran 

Narkotika dari Menteri. 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

penyaluran narkotika tidak lagi ada pada Menteri tetapi 

ada pada Pemerintah Pusat dan akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian terjadi 

disharmoni antara kedua Undang-Undang ini terkait 

bentuk perizinan terhadap aktivitas penyaluran 

narkotika. 

Cipta Kerja. Beberapa 

peraturan pelaksana 

yang sebelumnya 

merupakan turunan 

dari ketentuan Pasal 36 

UU Narkotika juga akan 

memerlukan 

perubahan, yakni 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015 tentang 

Peredaran, 

Penyimpanan, 

Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi.  

98.  Pasal 40 s.d Pasal 47 - - - - Tetap 

99.  Pasal 48 

Pengaturan prekursor dalam Undang-

Undang ini bertujuan: 

d. melindungi masyarakat dari bahaya 

penyalahgunaan Prekursor 

Narkotika; 

e. mencegah dan memberantas 

peredaran gelap Prekursor 

Narkotika; dan 

f. mencegah terjadinya kebocoran 

dan penyimpangan Prekursor 

Narkotika. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundangun

dangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

pasal 

berikutnya 

Ketentuan Pasal 48 ini sebaiknya diubah masuk ke 

bagian Ketentuan Umum karena sesuai Ketentuan 

Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa Ketentuan Umum berisi: c. Hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang 

mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa 

dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

Ubah  

Sebaiknya ketentuan 

Pasal 48 terkait tujuan 

pengaturan prekursor 

diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi 

kepastian hukum. 

100.  Pasal 49 

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke 

dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

Materi 

pokok ditulis 

dengan 

sistematika 

Pasal 49 ayat(3) menyatakan bahwa Ketentuan 

mengenai perubahan penggolongan Prekursor 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

Ubah  

Perlu diatur rumusan 

norma yang mengatur 

ketentuan pidana 
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Tabel II dalam Lampiran Undang-

Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pertama kali ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Menteri 

setelah berkoordinasi dengan menteri 

terkait. 

penyusunan 

peraturan 

perundangun

dangan 

umum-

khusus 

dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi 

dengan menteri terkait. 

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, 

Peraturan Menteri tidak dapat mengubah ketentuan 

lampiran undang-undang yang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari undang-undang.  

dalam hal 

penyalahgunaan atau 

peredaran gelap zat 

baru yang berdasarkan 

uji laboratorium 

forensik memiliki 

karakteristik yang sama 

dengan narkotika dan 

prekursor narkotika 

demi kepastian hukum. 

101.  Pasal 50 s.d Pasal 54 - - - - Tetap 

102.  Pasal 55 

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu 

Narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah 

cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada 

pusat kesehatan masyarakat, rumah 

sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk oleh Pemerintah untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- - Pasal 55 ayat (3) menetapkan agar pelaksanaan wajib 

lapor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Sementara itu Pasal 59 mendelegasikan pengaturan 

lebih lanjut terkait rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial ke dalam Peraturan Menteri sektoral. Secara jenis 

dan materi muatan peraturan perundang-undangan, 

terdapat kekeliruan di sini. Wajib lapor adalah bagian 

dari rangkaian kegiatan rehabilitasi. Meski demikian, 

persoalan wajib lapor diatur menggunakan peraturan 

pemerintah, sementara persoalan rehabilitasi yang 

lebih besar, langsung didelegasikan untuk diatur secara 

sektoral.  

Ketidaktepatan pendelegasian pengaturan lebih lanjut 

kedua hal ini membawa dampak pada efektivitas 

pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor. Lihat juga 

analisis pada Pasal 59. 

Ubah  

Pengaturan lebih lanjut 

terkait wajib lapor 

sebaiknya dilakukan 

bersama-sama dengan 

rehabilitasi, menjadi 

bagian dari peraturan 

yang mengatur 

persoalan rehabilitasi. 

Rumusan pasal ini 

dapat diubah menjadi: 

ketentuan mengenai 

pelaksanaan wajib 

lapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur 

dalam Peraturan 

Pemerintah.  
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perawatan melalui rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan 

wajib lapor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

103.  Pasal 56 s.d Pasal 58 - - - - Tetap 

104.  Pasal 59 

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan 

peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- - Pengaturan lebih lanjut terkait rehabilitasi 

didelegasikan langsung kepada Menteri-Menteri 

sektoral, yakni Menteri Kesehatan untuk rehabilitasi 

medis dan Menteri Sosial untuk rehabilitasi sosial. Hal 

ini menyebabkan masing-masing Kementerian 

membuat standar terkait pelaksanaan rehabilitasi yang 

diamanatkan Undang-Undang Narkotika masing-

masing. Padahal, persoalan wajib lapor yang 

merupakan bagian dari proses rehabilitasi diamanatkan 

untuk diatur oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 55 ayat 

(3)). Desain pengaturan ini juga semakin membuat 

kabur relasi antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial - apakah keduanya merupakan rangkaian? 

apakah keduanya dapat diberikan secara terpisah? 

Bagaimana jika seseorang memerlukan keduanya 

sekaligus? 

Pada prakteknya, pengaturan secara sektoral ini 

menyebabkan minimnya koordinasi antara lembaga 

dan juga kekosongan pengaturan bagi persoalan-

persoalan di mana kedua aspek rehabilitasi ini saling 

beririsan, misalnya rehabilitasi di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan yang pada akhirnya diatur lagi secara 

tersendiri oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. 

Mengingat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

bukanlah dua hal yang sama sekali terpisah, kedua isu 

ini seharusnya diatur dalam satu peraturan yang sama 

Ubah  

Pengaturan lebih lanjut 

tentang rehabilitasi 

seharusnya diatur 

dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah 

yang mencakup di 

dalamnya tahapan 

wajib lapor. Dengan 

diatur dalam satu 

peraturan pemerintah, 

diharapkan pengaturan 

terkait rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi 

sosial dapat dilakukan 

secara koheren dan 

mencakup persoalan-

persoalan di mana 

koordinasi di antara 

kedua lembaga 

diperlukan agar 

terdapat pengaturan 

yang jelas untuk 

kemudian 

meningkatkan 

efektivitas dalam 

pelaksanaannya.  
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sehingga dapat lebih efektif bersinergi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam UU Narkotika.  

  

  

105.  Pasal 60 s.d Pasal 73 - - - - Tetap 

106.  Pasal 74 

(1) Perkara penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, termasuk perkara 

yang didahulukan dari perkara lain 

untuk diajukan ke pengadilan guna 

penyelesaian secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak 

pidana Narkotika dan tindak pidana 

Prekursor Narkotika pada tingkat 

banding, tingkat kasasi, peninjauan 

kembali, dan eksekusi pidana mati, 

serta proses pemberian grasi, 

pelaksanaannya harus dipercepat sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundangun

dangan 

Materi 

pokok ditulis 

dengan 

sistematika 

umum-

khusus 

Pasal 74 ayat(2) menyatakan bahwa Proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan 

tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat 

banding, tingkat kasasi,peninjauan kembali, dan 

eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, 

pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan 

eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi 

sebaiknya tidak diatur dalam Bab XII yang mengatur 

tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di 

Sidang Pengadilan. 

Dari segi kejelasan rumusan terdapat kontradiksi pada 

frasa ”harus dipercepat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

Ubah  

Perlu dikaji kembali 

pengaturan ketentuan 

Pasal 74 ayat(2) demi 

kepastian hukum. 

107.  Pasal 75 

Dalam rangka melakukan penyidikan, 

penyidik BNN 

berwenang: 

t. melakukan penyelidikan atas 

kebenaran laporan serta 

keterangan tentang adanya 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

u. memeriksa orang atau korporasi 

yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sa

ling 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Pasal 75 yang mengatur kewenangan BNN, secara 

eksplisit menyebutkan “penyidik BNN berwenang..” 

berarti kewenangankewenangan tersebut khusus untuk 

penyidik BNN dan tidak berlaku untuk penyidik Polri 

dan PPNS. Namun, dalam penjelasan Pasal 75 huruf i 

yang mengatur tentang kewenangan penyadapan 

disebutkan “penyidik BNN atau penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia” sehingga ada kontradiksi 

antara rumusan Pasal 75 dengan penjelasannya.  

Ubah  

Pengaturan mengenai 

kewenangan penyidik 

BNN dan penyidik 

kepolisian perlu 

diperjelas dan 

kemudian dibuat 

menjadi harmonis 

ketentuan baik di 

dalam batang tubuh 

maupun penjelasan 

Undang-Undang agar 
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gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

v. memanggil orang untuk didengar 

keterangannya sebagai saksi; 

w. menyuruh berhenti orang yang 

diduga melakukan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta 

memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

x. memeriksa, menggeledah, dan 

menyita barang bukti tindak 

pidana dalam penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

y. memeriksa surat dan/atau 

dokumen lain tentang 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

z. menangkap dan menahan orang 

yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

å. melakukan interdiksi terhadap 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di seluruh 

wilayah juridiksi nasional; 

ä. melakukan penyadapan yang 

terkait dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika setelah 

terdapat bukti awal yang cukup; 

terdapat kepastian 

hukum. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 157 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

ö. melakukan teknik penyidikan 

pembelian terselubung dan 

penyerahan di bawah pengawasan; 

aa. memusnahkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

ee. melakukan tes urine, tes darah, tes 

rambut, tes asam dioksiribonukleat 

(DNA), dan/atau tes bagian tubuh 

lainnya; 

ff. mengambil sidik jari dan memotret 

tersangka; 

gg. melakukan pemindaian terhadap 

orang, barang, binatang, dan 

tanaman; 

hh. membuka dan memeriksa setiap 

barang kiriman melalui pos dan 

alat-alat perhubungan lainnya yang 

diduga mempunyai hubungan 

dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

ff. melakukan penyegelan terhadap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita; 

jj. melakukan uji laboratorium 

terhadap sampel dan barang bukti 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

hh. meminta bantuan tenaga ahli yang 

diperlukan dalam hubungannya 

dengan tugas penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan 
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ii. menghentikan penyidikan apabila 

tidak cukup bukti adanya dugaan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

108.  Pasal 76 

(1) Pelaksanaan kewenangan 

penangkapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling 

lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 

jam terhitung sejak surat penangkapan 

diterima penyidik. 

(2) Penangkapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 76 yang mengacu pada Pasal 75 huruf g, 

mengatur tentang kewenangan BNN melakukan 

penangkapan. Dalam prakteknya, rumusan ini 

menimbulkan permasalahan karena adanya multitafsir, 

apakah penyidik Polri dan PPNS juga berwenang 

melakukan penangkapan untuk waktu paling lama 3 x 

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana BNN 

(vide Pasal 81 dan Pasal 82), mengingat ketentuan Pasal 

19 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penangkapan 

dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. 

Ubah  

Rumusan pasal perlu 

diubah untuk 

memperjelas tentang 

kewenangan penyidik 

Polri dan PPNS.  

Jika kewenangan ini 

juga diberikan pada 

penyidik Polri dan 

PPNS, perlu dilakukan 

harmonisasi dengan 

KUHAP. 

109.  Pasal 77 

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan 

setelah terdapat bukti permulaan yang 

cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak surat penyadapan 

diterima penyidik. 

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas 

izin tertulis dari ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 

(satu) kali untuk jangka waktu yang 

sama. 

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 77 yang mengacu pada ketentuan 

Pasal 75 huruf i, mengatur tentang kewenangan BNN 

melakukan penyadapan tetapi dalam rumusan pasalnya 

disebutkan “Penyidik” sehingga ada multitafsir apakah 

juga berlaku untuk penyidik Polri (vide Pasal 81). 

Rumusan pasal ini akan menjadi jelas apabila 

pengertian “penyidik” pada ketentuan Pasal 75 

diperjelas, atau pasal ini diubah rumusannya menjadi 

menyebutkan secara rinci penyidik yang diberi 

kewenangan melakukan penyadapan. 

Ubah  

• Ubah ketentuan pasal 

sehingga menyebutkan 

secara rinci siapa 

penyidik yang diberi 

kewenangan 

melakukan 

penyadapan. 

• Pengertian “penyidik” 

pada ketentuan Pasal 

75 diperjelas 
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110.  Pasal 78 

(1) Dalam keadaan mendesak dan 

Penyidik harus melakukan penyadapan, 

penyadapan dapat dilakukan tanpa izin 

tertulis dari ketua pengadilan negeri 

lebih dahulu. 

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam 

Penyidik wajib meminta izin tertulis 

kepada ketua pengadilan negeri 

mengenai penyadapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Tolak ukur mengenai “keadaan mendesak” tidak diatur 

secara rinci dan jelas sehingga rentan menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penyidik dan 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap 

kebebasan “privacy” seseorang sehingga perlu 

ditambahkan rumusan ketentuan “keadaan mendesak” 

agar jelas dan pasti, tidak menimbulkan multitafsir. Hal 

ini sesuai ketentuan petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu ditambahkan 

rumusan ketentuan 

“keadaan mendesak” 

demi kepastian hukum. 

111.  Pasal 79 

Teknik penyidikan pembelian 

terselubung dan penyerahan di bawah 

pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh 

Penyidik atas perintah tertulis dari 

pimpinan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 79 mengatur tentang under cover buy 
dan controlled delivery. Persoalan dalam ketentuan ini 

serupa dengan yang ada pada Pasal 77 dan Pasal 28 di 

mana tidak jelas apakah kata “penyidik” dalam rumusan 

pasal termasuk juga  penyidik Polri? 

  

Ubah  

Ubah ketentuan pasal 

sehingga menyebutkan 

secara rinci siapa 

penyidik yang diberi 

kewenangan 

melakukan 

penyadapan. 

Pengertian “penyidik” 

pada ketentuan Pasal 

75 diperjelas. 

112.  Pasal 80 s.d Pasal 81 - - - - Tetap 

113.  Pasal 82 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana berwenang melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu sebagaimana dimaksud pada 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud 

dengan “bahan bukti” dan apa yang membedakannya 

dengan barang bukti karena KUHAP juga tidak 

mengenal nomenklatur “bahan bukti” sehingga 

multitafsir dan perlu diatur dalam penjelasan.  

Ubah  

Perlu diperjelas 

perbedaan antara 

barang bukti dan bahan 

bukti dan kemudian 

dituangkan dalam 

peraturan dan 

penjelasan.  
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ayat (1) di lingkungan kementerian atau 

lembaga pemerintah nonkementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berwenang: 

i. memeriksa kebenaran laporan 

serta keterangan tentang adanya 

dugaan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

j. memeriksa orang yang diduga 

melakukan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

k. meminta keterangan dan bahan 

bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

l. memeriksa bahan bukti atau 

barang bukti perkara 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

m. menyita bahan bukti atau barang 

bukti perkara penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

n. memeriksa surat dan/atau 

dokumen lain tentang adanya 

dugaan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

o. meminta bantuan tenaga ahli 

untuk tugas penyidikan 

penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; dan 
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p. menangkap orang yang diduga 

melakukan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

114.  Pasal 83 - - - - Tetap 

115.  Pasal 84 

Dalam melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memberitahukan secara 

tertulis dimulainya penyidikan kepada 

penyidik BNN begitu pula sebaliknya. 

Efektivitas  

Pelaksanaa

n  

Peraturan  

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

koordinasi 

kelembagaan

/tata 

organisasi 

Pembagian 

kewenangan 

dan 

tugasnya 

jelas 

Hal ini dapat mengakibatkan penyidikan terhadap 

seorang tersangka menjadi terkaung-katung/lama di 

tingkat penyidik tanpa diketahui sejak awal oleh 

penuntut umum. Bahkan kesannya penyidik 

merahasiakan proses penyidikannya.  

Tidak jelasnya pengaturan mengenai SPDP ini, 

memungkinkan terjadinya bolak-balik perkara sehingga 

proses penyidikan tidak efektif dan memakan waktu 

lama. Misalnya ketika berkas telah lengkap oleh 

penyidik (istilah P21), barulah berkas itu diserahkan 

kepada penuntut umum tanpa SPDP sebelumnya. 

Karena penyidik Polri beranggapan kewajiban SPDP 

hanya kepada BNN, begitu pula sebaliknya. Baru 

diterimanya berkas yang telah lengkap tersebut kepada 

penyidik, tentu saja penuntut umum akan kebingungan 

dan kewalahan karena tidak mengikuti dan mempelajari 

kasus dari awal, sehingga kemungkinan 

dikembalikannya berkas tersebut kepada penyidik 

untuk dilengkapi (bolak-balik perkara) lebih besar.  

Dalam prakteknya, tidak diberitahukannya SPDP kepada 

penuntut umum, tujuannya agar sewaktu-waktu 

laporan yang diterima penyidik dapat ditutup oleh 

penyidik. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik lebih 

memilih untuk mendamaikan pihak-pihak yang 

berselisih (istilah 86). Tujuan tercapainya damai bagi 

penyidik, tidak lain adalah motif mendapatkan imbalan 

oleh salah satu pihak yang memiliki kedekatan personal 

dengan penyidik. Bahkan tidak jarang mendapatkan 

imbalan dari kedua belah pihak yang berdamai 

Ubah  

Perlu pengaturan 

ketentuan prosedur 

dan koordinasi terkait 

SPDP(Surat 

Pemberitahuan 

Dimulainya 

Penyidikan)  yang jelas 

sejak awal sebagai 

keharusan antara 

penyidik BNN, Polri 

dengan penuntut 

umum untuk fungsi 

kontrol dan 

menghindari tindakan 

mafia hukum apar at 

dalam bertugas demi 

kepastian hukum. 
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tersebut. Praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk 

dari mafia hukum yang wajib diperangi. 

116.  Pasal 85 - - - - Tetap 

117.  Pasal 86 

(1) Penyidik dapat memperoleh alat 

bukti selain sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Hukum 

Acara Pidana. 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu; dan 

b. data rekaman atau informasi yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan suatu 

sarana baik yang tertuang di atas kertas, 

benda fisik apa pun selain kertas 

maupun yang terekam secara 

elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 

2. peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya; atau 

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, 

atau perforasi yang memiliki makna 

dapat dipahami oleh orang yang 

mampu membaca atau memahaminya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Harusnya UU Narkotika menyebutkan secara tegas dan 

spesifik “alat bukti elektronik” sebagai salah satu alat 

bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana 

narkotika di samping alat bukti yang diatur dalam 

KUHAP. Dengan demikian, rumusan norma dalam Pasal 

86 ayat (1) juga tidak perlu menyebutkan kata “dapat”. 

Ketentuan Pasal 86 ayat (2) yang mengatur apa saja 

yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, 

harusnya diatur dalam penjelasan karena bukan 

merupakan norma.  

Ubah  

Rumusan pasal diubah 

untuk menegaskan 

kedudukan alat bukti 

elektronik. 

118.  Pasal 87 - - - - Tetap 

119.  Pasal 88 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu yang melakukan penyitaan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 
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terhadap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika wajib membuat berita acara 

penyitaan dan menyerahkan barang 

sitaan tersebut beserta berita acaranya 

kepada penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat dalam waktu paling lama 3 x 

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

dilakukan penyitaan dan tembusan 

berita acaranya disampaikan kepada 

kepala kejaksaan negeri setempat, 

ketua pengadilan negeri setempat, 

Menteri, dan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

(2) Penyerahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari jika 

berkaitan dengan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis atau 

transportasi. 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

120.  Pasal 89 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87 dan Pasal 88 

bertanggung jawab atas penyimpanan 

dan pengamanan barang sitaan yang 

berada di bawah penguasaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara penyimpanan, 

pengamanan, dan pengawasan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 

disita sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

163ahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 
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121.  Pasal 90 

(1) Untuk keperluan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, penyidik BNN, dan 

penyidik pegawai negeri sipil 

menyisihkan sebagian kecil barang 

sitaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika untuk dijadikan sampel guna 

pengujian di laboratorium tertentu dan 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 

x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 

sejak dilakukan penyitaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pengambilan dan 

pengujian sampel di laboratorium 

tertentu diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika.  

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

122.  Pasal 91 

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat 

setelah menerima pemberitahuan 

tentang penyitaan barang Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dari penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

atau penyidik BNN, dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan 

status barang sitaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika tersebut untuk 

kepentingan pembuktian perkara, 

kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

kepentingan pendidikan dan pelatihan, 

dan/atau dimusnahkan. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sa

ling 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Untuk pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh 

penyidik, tidak tepat apabila merujuk pada ketentuan 

Pasal 75 huruf k karena ketentuan tersebut secara 

eksplisit hanya berlaku untuk penyidik BNN. Pasal 75 

huruf k: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik 

BNN berwenang: k. memusnahkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

Ubah  

Rumusan pasal diubah 

agar dapat 

memperjelas 

kewenangan ini bagi 

penyidik Polri dan 

PPNS.  
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(2) Barang sitaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang berada dalam 

penyimpanan dan pengamanan 

penyidik yang telah ditetapkan untuk 

dimusnahkan, wajib dimusnahkan 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak menerima penetapan 

pemusnahan dari kepala kejaksaan 

negeri setempat. 

(3) Penyidik wajib membuat berita acara 

pemusnahan dalam waktu paling lama 1 

x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sejak pemusnahan tersebut dilakukan 

dan menyerahkan berita acara tersebut 

kepada penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

setempat dan tembusan berita 

acaranya disampaikan kepada kepala 

kejaksaan negeri setempat, ketua 

pengadilan negeri setempat, Menteri, 

dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, batas 

waktu pemusnahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 

waktu yang sama. 

(5) Pemusnahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Pasal 75 huruf k. 

(6) Barang sitaan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diserahkan kepada Menteri 
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dan untuk kepentingan pendidikan dan 

pelatihan diserahkan kepada Kepala 

BNN dan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam waktu paling 

lama 5 (lima) hari terhitung sejak 

menerima penetapan dari kepala 

kejaksaan negeri setempat. 

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) menyampaikan 

laporan kepada Menteri mengenai 

penggunaan barang sitaan untuk 

kepentingan pendidikan dan pelatihan. 

123.  Pasal 92 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan penyidik BNN wajib 

memusnahkan tanaman Narkotika yang 

ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 

24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak 

saat ditemukan, setelah disisihkan 

sebagian kecil untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

sidang pengadilan, dan dapat disisihkan 

untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta untuk 

kepentingan pendidikan dan pelatihan. 

(2) Untuk tanaman Narkotika yang 

karena jumlahnya dan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis atau 

transportasi, pemusnahan dilakukan 

dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari. 

(3) Pemusnahan dan penyisihan 

sebagian tanaman Narkotika 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 167 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pembuatan berita 

acara yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan mengenai tempat, jam, 

hari, tanggal, bulan, dan tahun 

ditemukan dan dilakukan pemusnahan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau 

yang menguasai tanaman Narkotika; 

dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap 

pelaksana dan pejabat atau pihak 

terkait lainnya yang menyaksikan 

pemusnahan. 

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

penyidik untuk kepentingan 

pembuktian. 

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

Menteri dan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika 

yang tidak dimusnahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

BNN untuk kepentingan pendidikan dan 

pelatihan. 
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124.  Pasal 93 

Selain untuk kepentingan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan 

Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau 

tanaman Narkotika yang disita dapat 

dikirimkan ke negara lain yang diduga 

sebagai asal Narkotika atau tanaman 

Narkotika tersebut untuk pemeriksaan 

laboratorium guna pengungkapan asal 

Narkotika atau tanaman Narkotika dan 

jaringan peredarannya berdasarkan 

perjanjian antarnegara atau 

berdasarkan asas timbal balik. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

125.  Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat 

dan tata cara penyerahan dan 

pemusnahan barang sitaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

UU Narkotika menggunakan nomenklatur “barang 

sitaan” sedangkan KUHAP menggunakan nomenklatur 

“benda sitaan”. Secara substantif, kualifikasi benda 

sitaan dalam KUHAP (lihat Pasal 39 KUHAP) masih 

relevan dengan barang sitaan dalam UU Narkotika. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

126.  Pasal 95 

Proses penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tidak 

menunda atau menghalangi 

penyerahan barang sitaan menurut 

ketentuan batas waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

168iding pengadilan tidak menunda atau menghalangi 

penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 

91. 

Ubah  

Perlu  sinkronisasi 

dengan ketentuan Pasal 

39 UU KUHAP terkait 

istilah “barang sitaan” 

dan “benda sitaan” 

demi kepastian hukum. 

127.  Pasal 96 

(1) Apabila berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap terbukti bahwa 

barang sitaan yang telah dimusnahkan 

menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh 

atau dimiliki secara sah, kepada pemilik 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 96 ayat (1) merupakan konsekuensi 

akibat adanya salah memusnahkan barang sitaan yang 

ternyata sah/legal sehingga kepada pemilik barang 

tersebut diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah. 

Sebetulnya hal ini justru memperlihatkan suatu bentuk 

pengakuan adanya pelanggaran terhadap prinsip 

hukum dan dapat menimbulkan opini ketidakpercayaan 

Cabut  

Sebaiknya dicabut demi 

kepastian hukum 

karena menunjukkan 

pengakuan adanya 

pelanggaran prinsip 

hukum dan dapat 
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barang yang bersangkutan diberikan 

ganti rugi oleh Pemerintah. 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pengadilan. 

169ppara/ masyarakat terhadap kinerja 169pparat 

penegak hukum sehingga sebaiknya dicabut demi 

kepastian hukum. 

mengakibatkan 

masyarakat kurang 

percaya 

terhadap kinerja aparat 

penegak hukum. 

128.  Pasal 97 

Untuk kepentingan penyidikan atau 

pemeriksaan di siding pengadilan, 

tersangka atau terdakwa wajib 

memberikan keterangan tentang 

seluruh harta kekayaan dan harta benda 

istri, suami, anak, dan setiap orang atau 

korporasi yang diketahuinya atau yang 

diduga mempunyai hubungan dengan 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang dilakukan tersangka 

atau terdakwa. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan ini memberlakukan prinsip pembuktian 

terbalik terkait harta benda tersangka/ terdakwa. 

Tersangka/ terdakwa wajib memberikan keterangan 

tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 

suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang 

diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan 

dengan tindak pidana narkotika demi kepentingan 

penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan 

bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, 

suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan 

berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang 

dilakukan terdakwa.  Hal ini  sangatlah berlebihan. 

Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang juga menerapkan sistem pembuktian 

terbalik, wajar dan patut diduga bila harta benda hasil 

korupsi yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat 

merugikan tidak saja sebagian kecil masyarakat, akan 

tetapi juga merugikan negara dan kerugiannya berdam-

pak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya 

berupa terjadinya kemiskinan dan tidak meratanya 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembuktian 

terbalik kurang tepat diterapkan dalam tindak pidana 

pengguna narkotika karena hasil kekayaan, keuntungan 

maupun kerugian dari benda-benda narkotika bersifat 

personal bagi 169 para pelaku atau penyalah guna. 

Cabut  

Sebaiknya ketentuan ini 

dicabut demi kepastian 

hukum karena sistem 

pembuktian terbalik 

aset harta benda 

kurang tepat 

diterapkan dalam 

tindak pidana pengguna 

narkotika karena hasil 

kekayaan, keuntungan 

maupun kerugian dari 

benda-benda narkotika 

bersifat personal bagi 

169ar apelaku atau 

penyalah guna. 

129.  Pasal 98 - - - - Tetap 
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130.  Pasal 99 

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan 

orang lain yang bersangkutan dengan 

perkara tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang sedang dalam 

pemeriksaan, dilarang menyebutkan 

nama dan alamat pelapor atau hal yang 

memberikan kemungkinan dapat 

diketahuinya identitas pelapor. 

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim 

mengingatkan saksi dan orang lain yang 

bersangkutan dengan perkara tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika untuk tidak Melakukan 

perbuatan yang dilarang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa 

sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 

bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam 

pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat 

pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat 

diketahuinya identitas pelapor. Hal ini apakah tidak 

sebaiknya menjadi tambahan materi muatan pada 

penjelasan Pasal 99 demi kepastian hukum? 

Ubah  

Perlu sebaiknya demi 

kepastian hukum 

ketentuan Pasal 99 

ayat(1) menjadi 

tambahan  materi 

muatan penjelasan 

Pasal 99. 

131.  Pasal 100 - - - - Tetap 

132.  Pasal 101 

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan 

alat atau barang yang digunakan di 

dalam tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika atau yang 

menyangkut Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta hasilnya dinyatakan 

dirampas untuk negara. 

(2) Dalam hal alat atau barang yang 

dirampas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang 

beritikad baik, pemilik dapat 

mengajukan keberatan terhadap 

perampasan tersebut kepada 

pengadilan yang bersangkutan dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sa

ling 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Terdapat inkonsistensi antara ketentuan pasal ini 

dengan penjelasannya di mana dalam hal penggunaan 

aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika yang 

dinyatakan dirampas untuk negara, penjelasan memuat 

kata “dapat” sedangkan dalam rumusan normanya 

tidak ada. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) berlaku untuk 

seluruh harta kekayaan atau harta benda yang 

merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 

pidana narkotika dan prekursor narkotika sedangkan 

menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 40 

Tahun 2013, hanya terbatas pada penggunaan uang 

hasil aset tindak pidana narkotika sehingga multitafsir. 

Ketentuan Pasal 101 ayat (3) tidak mengatur tentang 

aset yang dirampas untuk negara digunakan untuk 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara ketentuan Pasal 

101 ayat (3) dengan 

penjelasannya demi 

kepastian hukum 
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setelah pengumuman putusan 

pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta 

benda yang merupakan hasil tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan tindak pidana pencucian 

uang dari tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 

dirampas untuk negara dan digunakan 

untuk kepentingan: 

c. pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan 

peredaran gelap Narkotika dan 

d. Prekursor Narkotika; dan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial. 

pembayaran premi namun dalam penjelasannya 

dicantumkan dan diatur juga dalam PP Nomor 40 Tahun 

2013. 

133.  Pasal 102 - - - - Tetap 

134.  Pasal 103 

(1) Hakim yang memeriksa perkara 

Pecandu Narkotika dapat: 

c. memutus untuk memerintahkan 

yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika; atau 

d. menetapkan untuk memerintahkan 

yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi jika Pecandu 

Narkotika tersebut tidak terbukti 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas Ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b sangat rancu dan 

bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Aneh dan 

tidak lazim, jika terhadap suatu proses pemeriksaan 

persidangan pidana yang telah menghadirkan 

terdakwa, sebelumnya telah dilalui proses penyidikan, 

penangkapan penahanan, penuntutan dan akhirnya 

dinyatakan tidak bersalah dan diputus bebas oleh 

majelis hakim, namun tetap diperintahkan untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan penetapan hakim 

tersebut.  Pada substansi pasal tersebut terdapat 

pertentangan dan ketidaksesuaian (inkonsistensi) 

dalam penerapannya.   

  

Hal ini sesuai dengan ketentuan Petunjuk No. 245 

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menyatakan bahwa tidak menggunakan 

Cabut  

Sebaiknya ketentuan 

Pasal 103 ayat(1) huruf 
b dicabut demi 

kepastian hukum 

karena melanggar asas 

kepastian hukum, asas 

persamaan di muka 

hukum, asas kepatutan 

dalam norma hukum, 

serta asas praduga 

tidak bersalah. 
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bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai 

masa menjalani hukuman. 

kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau 

konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Di satu sisi ada 

frasa “tidak terbukti bersalah”, namun di sisi lain ada 

frasa “memerintahkan” yang mana hal ini ditafsirkan 

sebagai pernyataan penjelasan adanya kesalahan dan 

berupa hukuman bagi terdakwa.  Pada hukum pidana 

pada umumnya hanya mengenal: putusan bebas atau 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak), 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag 

van recht vervolging), dan putusan pemidanaan. Hanya 

terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan 

dijatuhkan putusan pemidanaan, maka sanksi dapat 

diberikan kepadanya berupa: pidana mati, pidana 

kurungan, pidana denda, pidana pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim. Lalu dimanakah letak 

eksistensi Pasal 103 ayat (1) huruf b di atas dalam 

hukum pidana?  

 

Makna seseorang yang terbukti tidak bersalah dan 

dinyatakan bebas, maka demi hukum, terdakwa harus 

dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tegasnya tidak 

ada hukuman apapun atau perintah yang dapat 

dijatuhkan kepadanya. Putusan pelepasan dari segala 

tuntutan hukum juga memiliki kesamaan, walaupun apa 

yang didakwakan kepadanya terbukti, namun bukan 

tindak pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi 

pidana terhadapnya. Sedangkan putusan pemidanaan, 

yakni menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang 

terdakwa yang dinyatakan bersalah, berisi perintah 

untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman 

pidana yang disebut dalam pasal pidana yang 

didakwakan, sebagaimana sanksinya telah disebutkan 

di atas.  
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Adanya putusan berupa perintah dalam proses 

persidangan pidana hanyalah dapat diterapkan kepada 

terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sehingga asas 

praduga tidak bersalah yang sebelumnya disandang 

selama menjadi terdakwa, dengan adanya putusan 

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berganti 

menjadi “bersalah” atau disebut juga terpidana.  

 

Penafsiran frasa “tidak terbukti bersalah” pada Pasal 

103 ayat (1) huruf b, artinya terdakwa yang dituduhkan 

sebagai pecandu bukanlah seorang pecandu dan tidak 

terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Maka 

status praduga tidak bersalah berubah menjadi “tidak 

bersalah” setelah dijatuhkannya putusan berdasarkan 

pasal tersebut. 

 

 Persoalannya, pasal tersebut mencantumkan perintah 

rehabilitasi yang merupakan penjabaran dari orang 

yang “bersalah”. Pasal tersebut melanggar asas 

kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum, asas 

kepatutan dalam norma-norma hukum, serta asas 

“praduga tidak bersalah” itu sendiri 

135.  Pasal 104 s.d Pasal 108 - - - - Tetap 

136.  Pasal 109 

Pemerintah memberikan penghargaan 

kepada penegak hukum dan masyarakat 

yang telah berjasa dalam upaya 

pencegahan, pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

173ppara, 

istilah, kata 

Ambiguitas Terlalu naif bila terhadap adanya “penghargaan” bagi 

penyidik yang berprestasi, justru menjadi motif untuk 

menangkap orang sebanyak-banyaknya tanpa 

memandang proses hukum yang adil, hanya demi 

mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi. 

Masa penangkapan yang lama (6 x 24 jam), dapat 

dipergunakan aparat untuk menangkap pelaku lain 

sebanyak-banyaknya tetapi justru dengan motif untuk 

mendapatkan uang yang lebih besar atau untuk 

mencapai target laporan dalam bertugas, padahal 

Ubah  

Perlu ketentuan 

tambahan untuk ayat 

(2) demi kepastian 

hukum yang berisi 

penjelasan bahwa 

jangan sampai 

“penghargaan” bagi 

penyidik yang 

berprestasi, justru 

menjadi motif untuk 
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belum tentu tersangka benar-benar melakukan tindak 

pidana.  

menangkap orang 

sebanyak-banyaknya 

tanpa memandang 

proses hukum yang 

adil, hanya demi 

mencapai pangkat dan 

jabatan yang tinggi. 

137.  Pasal 110 - - - - Tetap 

138.  Pasal 111 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Ketentuan Pasal 111 ini lebih mengedepankan 

penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan 

permasalahan lain berupa daya tampung penjara yang 

saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). 

Negara lain seperti Portugal yang lebih mengedepankan 

rehabilitasi berhasil menekan peredaran narkotika di 

negaranya. Kenapa Indonesia tidak mencoba? Rumusan 

ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 tIdak 

mempertimbangkan unsur kesengajaan. Apabila pada 

seseorang didapati ada narkotika dalam bentuk 

tanaman maupun bukan tanaman padanya maka 

terdapat dua kemungkinan, yakni sebagai pengedar 

atau pemakai yang harus direhabilitasi. 

 Namun dengan rumusan pasal yang demikian, maka 

dalam hal ini tidak menjadi penting pembuktian apakah 

kepemilikan seseorang terhadap narkotika adalah 

untuk dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan (hal 

itu tidak perlu dibuktikan). Ini menjadi celah untuk 

menghukum seorang pemakai seolah-olah ia adalah 

pengedar dan menjadi ruang bagi oknum penegak 

hukum menyalahgunakan pasal ini. Apabila dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 127 yang merupakan 

ketentuan pidana bagi penyalahguna yang memuat 

ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti 

sebagai korban penyalahguna, persoalan Pasal 111 dan 

Pasal 112 menjadi semakin nyata. Pasal 127 merupakan 

Ubah  

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait sanksi 

rehabilitasi sebagai opsi 

demi kepastian hukum 

dan efektivitas sanksi di 

lapangan. 

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait prosedur dan 

tatacara pengambilan 

sampel urine demi 

kepastian hukum. 

• Perlu ditambahkan 

ketentuan pengaturan 

terkait hak atas 

bantuan hukum secara 

spesifik dan terperinci 

demi kepastian hukum. 

• Perlu pengaturan 

ketentuan Pasal 111 

dan Pasal 112 

disinkronisasikan untuk 

mengembalikan pendek

atan penyusunan UU 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

ketentuan yang selaras dengan tujuan UU Narkotika 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 untuk menjamin 

hak rehabilitasi bagi para penyalahguna. Dalam 

prakteknya, terdapat kecenderungan Jaksa 

menggunakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika 

bagi pengguna narkotika. Secara teknis Pasal 111 dan 

Pasal 112 UU Narkotika lebih mudah dibuktikan 

dibandingkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 

127 yang mengamanatkan pembuktian seseorang 

sebagai pengguna narkotika dan mempertimbangkan 

hal-hal lain diluar sekedar menguasai narkotika 

tersebut. Selain itu, ancaman pidana Pasal 111 dan 112 

UU Narkotika minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, 

lebih berat dari Pasal 127 UU Narkotika yang hanya 

dikenai pidana paling lama 4 tahun untuk narkotika 

golongan I. Demikian juga Pasal 127 ayat (1) UU 

Narkotika jarang disertakan oleh jaksa dalam hal 

tersangka adalah pengguna, agar pemidanaan langsung 

masuk ke Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 112 ayat (2) 

UU Narkotika. Dalam beberapa putusan MA, hal ini 

dikritik oleh Hakim. Putusan MA No. 1071 

K/Pid.Sus/2012, misalnya menyebut ketentuan Pasal 

112 sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet. 

Sedangkan dalam Putusan MA No. 2199 

K/Pid.Sus/2012, hakim memperingatkan pengabaian 

ketentuan Pasal 127 oleh aparat penegak hukum dalam 

dakwaan terhadap pemakai atau pengguna berpotensi 

menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta 

ketidakadilan bagi Terdakwa. Penelitian ICJR dan 

Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi 

Peradilan (LeIP) mengenai implementasi Putusan MA 

terhadap penggunan Narkotika selama Tahun 2012: 

dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat  (1) UU 

Narkotika menempati posisi yang paling banyak 

Narkotika, yaitu aspek 

kesehatan masyarakat 

dan memberikan 

perbedaan perlakuan 

yang jelas terhadap 

korban penyalahguna 

dengan pengedar 

narkotika guna 

mendapatkan hasil 

penegakan hukum yang 

efektif, adil dan 

berkepastian hukum. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 176 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

digunakan sebagai dasar penuntutan dengan 

persentase lebih dari 20 Putusan, disusul Pasal 111 ayat 

(1) UU Narkotika, dan berbanding dengan itu Pasal 127 

UU Narkotika menempati urutan paling 

bawah.  Perubahan/revisi pengaturan ketentuan Pasal 

111 dan 112 perlu dilakukan untuk mengembalikan 

pendekatan utama penyusunan UU Narkotika,  yaitu 

aspek kesehatan masyarakat dan memberikan 

perbedaan perlakuan yang jelas terhadap korban 

penyalahguna dengan pengedar narkotika untuk 

mendapatkan hasil penegakan hukum yang efektif, adil 

dan berkepastian hukum. 

139.  Pasal 112 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau 

menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) 

gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 112 tidak membedakan penyalahguna, pengedar 

atau bandar narkotika. Pasal 112 ini memuat frasa 

“memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karena 

itu, penegak hukum seringkali menggunakan pasal ini 

untuk menjerat penyalah guna narkotika karena 

pembuktiannya lebih mudah. Padahal seharusnya 

pengguna dijerat dengan Pasal 127.  

Hal ini dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara  Pasal 112 

dan  Pasal 127 demi 

kepastian hukum. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

140.  Pasal 113 s.d Pasal 120 - - - - Tetap 

141.  Pasal 121 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau 

melawan hukum menggunakan 

Narkotika Golongan II tehadap orang 

lain atau memberikan Narkotika 

Golongan II untuk digunakan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah). 

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika 

terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk digunakan 

orang lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan orang lain mati 

atau cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Disharmoni 

Pengaturan 

Penegakan 

Hukum 

Pengaturan 

mengenai 

aspek 

penegakan 

hukum yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

membebank

an sanksi 

yang 

berbeda 

Sistem perumusan lamanya sanksi pidana dengan cara 

menentukan batas minimum dan maksimum ancaman 

pidana (determinate sentence system) tercermin pada 

Pasal 121 ayat (1) ini.  Ancaman pidana minimal yang 

tinggi seperti pada Pasal 121 ayat (1) belum tentu 

diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat, 

sehingga bagaimana terhadap kasus seorang pelaku 

yang baru mengenal narkotika, yang hanya memiliki 

satu atau dua butir saja, itupun karena diberikan oleh 

temannya, atau ditawari dari seseorang yang tidak 

dikenal dikatakan untuk dicoba. Kemudian pelaku 

berasal dari golongan ekonomi lemah. Ternyata dari 

hasil laboratorium jenis narkotika yang dimilikinya 

adalah golongan I. Akan terasa tidak adil bila ia 

mendapatkan hukuman berat minimal 4 tahun 

sedangkan perbuatan pidananya tergolong sederhana 

dan pelaku tergolong ekonomi lemah.  

Walaupun UU Narkotika menentukan batas minimal 

hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi ketentuan 

tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan bahwa:  

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus 

didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum (Pasal 182 ayat(3), dan ayat(4) KUHAP). Jaksa 

mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

antara ketentuan Pasal 

121 ayat (1) dengan SE 

MA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar MA Tahun 

2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan demi 

kepastian hukum. 
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tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai 

dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 

2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan 

tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum 

khusus dengan membuat pertimbangan yang 

cukup.”  Adanya ancaman pidana minimal yang berat 

dalam tindak pidana narkotika dirasakan tidak adil 

terhadap kasus tertentu. Hal ini tidak sesuai pula 

dengan prinsip “ultimum remidium”, yakni upaya 

terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. 

Hendaknya sanksi pidana penerapannya dalam undang-

undang juga dibatasi agar tidak begitu saja diberlakukan 

dan harus pula dilihat dari keuntungan dan kerugiannya 

agar hukuman  menjadi upaya penyembuh dan bukan 

justru membuat penyakit yang lebih parah dalam 

masyarakat, sebagaimana tujuan hukum selain untuk 

kepastian dan keadilan, juga sesuai hukum pidana 

dikenal teori relatif (relative theorieen) atau teori 

tujuan, bahwa “pidana itu bukanlah untuk melakukan 

pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan 

mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat”. 

142.  Pasal 122 s.d Pasal 126 - - - - Tetap 

143.  Pasal 127 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

d. Narkotika Golongan I bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) 

tahun; 

e. Narkotika Golongan II bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

dan 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang 

– Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Beberapa catatan terhadap ketentuan Pasal 127 yang 

menyebabkan implementasinya tidak efektif di 

antaranya: 

• Tidak ada pidana denda; 

• Sebagian besar penyalah guna pasti menguasai 

narkotika sehingga lebih sering digunakan Pasal 111 

dan Pasal 112. 

• Terdakwa didakwa sebagai penyalah guna tetapi 

untuk dapat direhabilitasi, harus dalam kualifikasi 

sebagai pecandu narkotika atau korban peyalahgunaan 

narkotika, konsekuensi yuridisnya terdakwa harus 

dibebaskan dari dakwaan sebagai penyalah guna, untuk 

Ubah  

Ketentuan pada ayat (2) 

dan ayat (3) harusnya 

tidak diatur dalam 

ketentuan pidana.  
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f. Narkotika Golongan III bagi diri 

sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hakim wajib memperhatikan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

dapat menuntut pecandu narkotika atau korban 

peyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi maka 

Penuntut Umum terlebih dahulu harus menuntut bebas 

penyalah guna; 

• Harusnya untuk memudahkan penyusunan surat 

dakwaan dan pembuktian maka ketentuan pidana 

untuk pecandu narkotika dan korban peyalahgunaan 

narkotika diatur secara tegas dalam ketentuan pidana, 

yakni dipisahkan dengan penyalah guna (vide Pasal 103) 

karena penyalah guna dengan pecandu narkotika dan 

korban penyalahgunaan narkotika bukan bersifat 

subsidiaritas atau gradasi; 

  

144.  Pasal 128 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu 

yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang 

sengaja tidak melapor, dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Pecandu Narkotika yang belum 

cukup umur dan telah dilaporkan oleh 

orang tua atau walinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak 

dituntut pidana. 

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup 

umur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 

rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa 

perawatan dokter di rumah sakit 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis 

Pancasila Keadilan Adanya 

ketentuan 

yang 

berfungsi 

memberikan 

perlindunga

n untuk 

menciptakan 

kenyamanan 

dan 

ketentraman 

masayarakat 

atau tidak 

ada 

ketentuan 

yang 

menegasika

n 

perlindunga

n terhadap 

Pasal ini merupakan kriminalisasi terhadap pecandu 

narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja 

tidak melaporkan diri serta keluarga dari pecandu 

narkotika tersebut yang dengan sengaja tidak 

melaporkannya, termasuk orang tua atau wali dari 

pecandu narkotika yang belum cukup umur. 

Yang dipidana harusnya perbuatan pecandu narkotika 

yang menyalahgunakan narkotika bukan perbuatan 

tidak melaporkan penggunaan narkotika karena pada 

praktek penegakan hukumnya, penerapan ketentuan 

179embali179ni tidak efektif dan tidak implementatif 

karena 179embal tidak pernah didakwakan secara 

kumulatif dalam surat dakwaan. 

Contoh kasus di Jakarta Barat, yakni 179embal 

ketentuan 179embali179ni diberlakukan kepada istri 

dari seorang pecandu narkotika yang juga menjadi 

terdakwa dalam perkara narkotika, alhasil yang menjadi 

korban dari rezim penegakan hukum ini adalah anak-

anak mereka. Jika dilihat dari dimensi materi muatan, 

pasal ini bertentangan dengan asas pengayoman 

Ubah  

Perlu pengaturan 

179embali disesuaikan 

dengan nilai – nilai 

Pancasila terutama 

pengayoman terhadap 

masyarakat demi 

kepastian hukum. 
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yang ditunjuk oleh pemerintah tidak 

dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga 

rehabilitasi medis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi standar kesehatan yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

rasa nyaman 

dan 

tenteram 

dalam 

masyarakat 

dengan indikator jaminan perlindungan masyarakat. 

Alih-alih melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat 

membahayakan masyarakat. Di samping itu penerapan 

pasal ini  berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam 

hal pecandu narkotika diberi kesempatan untuk 

rehabilitasi sedangkan terhadap masyarakat (setiap 

orang), orang tua atau wali, dan keluarga pecandu 

narkotika sebagai pihak yang tidak terlibat secara 

langsung dalam tindak pidana narkotika diancam 

dengan pidana penjara/kurungan dan denda. 

145.  Pasal 129 - - - - Tetap 

146.  Pasal 130 

(1) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 

Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 

125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan 

oleh korporasi, selain pidana penjara 

dan denda terhadap pengurusnya, 

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan 

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 

denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal-Pasal tersebut. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa: 

c. pencabutan izin usaha; dan/atau 

d. pencabutan status badan hukum. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Penjatuhan pidana denda sebagai pidana pokok 

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana 

narkotika tidak bersifat imperatif atau multitafsir 

karena dalam rumusan pasalnya menggunakan kata 

“dapat”. Pidana penjara dan denda terhadap pengurus 

koperasi harusnya diatur dalam norma tersendiri. Perlu 

diatur mekanisme perampasan aset sebagai pidana 

tambahan terhadap korporasi atau dalam hal korporasi 

tidak membayar denda (Perma Nomor 13 Tahun 2016). 

Ubah  

147.  Pasal 131 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak 

melaporkan adanya 

Disharmoni 

Pengaturan 

Perlindungan Pengaturan 

mengenai 

pelindungan 

Salah satu hak masyarakat yang diatur dan dilindungi 

secara hukum dalam Pasal 106 huruf a adalah hak 

Ubah  

pasal ini perlu diubah 

agar tidak melanggar 
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tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 

117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 

124, Pasal 125, Pasal 126, 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 Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). 

yang tidak 

konsisten/sa

ling 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

untuk memberikan informasi adanya dugaan telah ter-

jadi tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. 

Sejalan dengan penekanan kata “hak” yang artinya 

bukan merupakan suatu pembebanan kewajiban, Pasal 

107 juga menyatakan, “Masyarakat dapat melaporkan 

kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika 

mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika” namun Pasal 

131 mengesampingkan hak tersebut dengan 

mengkriminalisasi setiap orang yang dengan sengaja 

tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pasal 

ini merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan. 

Jika dilihat dari dimensi materi muatan, pasal ini justru 

bertentangan dengan asas pengayoman dengan 

indikator jaminan perlindungan masyarakat. Alih-alih 

melindungi masyarakat, pasal ini justru dapat 

membahayakan masyarakat. Dalam prakteknya, 

ketentuan pasal ini juga sangat sulit diterapkan. 

prinsip perlindungan 

terhadap masyarakat. 

148.  Pasal 132 s.d Pasal 133 - - - - Tetap 

149.  Pasal 134 

(1) Pecandu Narkotika yang sudah 

cukup umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang dengan sengaja tidak melaporkan 

Pecandu Narkotika tersebut dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau pidana denda paling 

Disharmoni 

Pengaturan 

Penegakan 

Hukum 

Pengaturan 

mengenai 

aspek 

penegakan 

hukum yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

membebank

an sanksi 

Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa Pecandu 

Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja 

tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 

banyak Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

Sistem maksimum (fixed/indefinite sentence system), 

yaitu perumusan dilakukan dengan cara menentukan 

ancaman lamanya pidana secara maksimum yang 

tercermin pada ketentuan Pasal 134 ayat (1). Ancaman 

pidana maksimal   ketentuan Pasal 134 ayat(1) belum 

tentu diketahui dan diperhatikan sebagian masyarakat. 

Bagaimana terhadap kasus seorang pelaku yang baru 

mengenal narkotika, yang hanya memiliki satu atau dua 

butir saja, itupun karena diberikan oleh temannya, atau 

Ubah  

Perlu sinkronisasi 

ketentuan dengan SE 

MA No. 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar MA Tahun 

2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan demi 

kepastian hukum. 
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banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). 

yang 

berbeda 

ditawari dari seseorang yang tidak dikenal dikatakan 

untuk dicoba. Kemudian pelaku berasal dari golongan 

ekonomi lemah. Ternyata dari hasil laboratorium,  jenis 

narkotika yang dimilikinya adalah golongan I. Akan 

terasa tidak adil bila ia mendapatkan hukuman  paling 

lama 6 bulan kurungan sedangkan perbuatan pidananya 

tergolong sederhana dan pelaku tergolong ekonomi 

lemah.  Walaupun UU Narkotika menentukan batas 

maksimal hukuman, MA berdasarkan SEMA No. 3 

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyimpangi 

ketentuan tersebut. Dalam SEMA itu, MA menyatakan 

bahwa:  

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus 

didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum (Pasal 182 ayat(3), dan ayat(4) KUHAP). Jaksa 

mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini 

tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai 

dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 

2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan 

tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum 

khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.” 

Adanya ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana 

narkotika dirasakan tidak adil terhadap kasus tertentu. 

Hal ini tidak sesuai pula dengan prinsip “ultimum 

remidium”, yakni upaya terakhir untuk memperbaiki 

kelakuan manusia. Hendaknya sanksi pidana 

penerapannya dalam undang-undang juga dibatasi agar 

tidak begitu saja diberlakukan dan harus pula 
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dilihat  keuntungan dan kerugiannya agar 

hukuman  menjadi upaya penyembuh dan bukan justru 

menimbulkan penyakit lebih parah dalam masyarakat, 

sebagaimana tujuan hukum selain untuk kepastian dan 

keadilan, juga sesuai hukum pidana dikenal teori relatif 

(relative theorieen) atau teori tujuan, bahwa “pidana 

itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada 

pembuat kejahatan melainkan mempunyai tujuan 

tertentu yang bermanfaat”. 

150.  Pasal 135 s.d Pasal 136 - - - - Tetap 

151.  Pasal 137 

Setiap orang yang: 

c. menempatkan, membayarkan atau 

membelanjakan, menitipkan, 

menukarkan, menyembunyikan 

atau menyamarkan, 

menginvestasikan, menyimpan, 

menghibahkan, mewariskan, 

dan/atau mentransfer uang, harta, 

dan benda atau aset baik dalam 

bentuk benda bergerak maupun 

tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud yang berasal dari tindak 

pidana Narkotika dan/atau tindak 

pidana Prekursor Narkotika, 

dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah); 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU 

Narkotika tidak efektif dan tumpang tindih dengan UU 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  

Ubah  
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d. menerima penempatan, 

pembayaran atau pembelanjaan, 

penitipan, penukaran, 

penyembunyian atau penyamaran 

investasi, simpanan atau transfer, 

hibah, waris, harta atau uang, 

benda atau aset baik dalam bentuk 

benda bergerak maupun tidak 

bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud yang diketahuinya 

berasal dari tindak pidana 

Narkotika dan/atau tindak pidana 

Prekursor Narkotika, dipidana 

dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

152.  Pasal 138 s.d Pasal 139 - - - - Tetap 

153.  Pasal 140 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang 

secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 

dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang 

– Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Kepatuhan 

penegak 

hukum. 

Perlu dibuat pengaturan yang tegas untuk 

membedakan perbuatan penegak hukum yang secara 

mens rea(niat jahat) memang dimaksudkan untuk 

menguasai atau menyimpan barang sitaan secara 

melawan hukum dengan yang bersifat administratif 

yang pada dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya 

tidak membuat berita acara penyitaan, surat 

pemberitahuan penyitaan atau surat penetapan status 

barang sitaan karena UU Narkotika mengkriminalisasi 

penegak hukum yang bersifat administratif yang 

diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 

140 dan Pasal 141)  

Ubah  

Perlu pengaturan 

terkait sanksi 

administrative demi 

kepastian hukum. 
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(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan penyidik BNN yang tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, 

Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), 

dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dikenai pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan 

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau 

tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 

kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang 

dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk 

menguasai barang sitaan secara melawan hukum tetapi 

yang harusnya disasar adalah niat jahatnya (mens rea), 

motivasinya mengapa tidak membuat berita acara 

penyitaan? Inilah yang harusnya dikriminalisasi, yakni 

yang bersangkutan secara nyata menguasai barang 

sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya 

yang tidak melakukan administrasi. (lihat ketentuan 

Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian juga dengan 

ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang memberikan 

kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk 

menetapkan status barang sitaan narkotika dan 

narkotika dalam waktu 7 (tujuh) hari. Pelaksanaan 

kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab dan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri untuk 

menetapkan apakah barang sitaan digunakan untuk 

kepentingan pembuktian perkara, pengembangan 

iptek, dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan 

ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan 

wewenang maka perbuatannya merupakan 

maladministrasi yang harusnya dikenai sanksi 

administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal 

ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena 

dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai turut 

serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara 

melawan hukum, mengingat barang sitaan belum 

dalam penguasaan pihak Kejaksaan. 

Catatan: RUU Perubahan UU Narkotika masih mengatur 

ketentuan pidana yang mengkriminalisasi 
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administrative penegak hukum, harusnya cukup sanksi 

administrative. 

154.  Pasal 141 

Kepala kejaksaan negeri yang secara 

melawan hukum tidak melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Kepatuhan 

aparat 

penegak 

hukum. 

Perlu dibuat batasan yang tegas untuk membedakan 

perbuatan aparat penegak hukum yang secara mens 

rea(niat jahat) memang dimaksudkan untuk menguasai 

atau menyimpan barang sitaan secara melawan hukum 

dengan tindakan yang bersifat administratif yang pada 

dasarnya tidak bisa dikriminalisasi, misalnya tidak 

membuat berita acara penyitaan, surat pemberitahuan 

penyitaan atau surat penetapan status barang sitaan 

karena UU Narkotika mengkriminalisasi tindakan aparat 

penegak hukum yang bersifat administratif yang 

diancam dengan sanksi pidana. (lihat ketentuan Pasal 

140 dan Pasal 141)  

Sebagai contoh hal penyidik tidak melakukan 

penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, atau 

tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya 

kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, memang 

dari perbuatan tersebut terdapat indikasi untuk 

menguasai barang sitaan secara melawan hukum tetapi 

yang harusnya disasar adalah niat jahatnya (mens rea), 

motivasinya mengapa tidak membuat berita acara 

penyitaan? Inilah yang harusnya dikriminalisasi, yakni 

yang bersangkutan secara nyata menguasai barang 

sitaan secara melawan hukum, bukan perbuatannya 

yang tidak melakukan tindakan administratif. (lihat 

ketentuan Pasal 140 ayat (1) jo. Pasal 87). Demikian 

juga dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) yang 

memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan 

Negeri untuk menetapkan status barang sitaan 

narkotika dan prekursor narkotika dalam waktu 7 

(tujuh) hari. Pelaksanaan kewenangan tersebut 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kebijakan 

Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan apakah 

Ubah  

Perlu pengaturan 

kembali terkait sanksi 

administratif demi 

kepastian hukum. 
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barang sitaan digunakan untuk kepentingan 

pembuktian perkara, pengembangan iptek, pendidikan 

dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 

Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri tidak melaksanakan 

ketentuan tersebut atau terjadi penyalahgunaan 

wewenang maka perbuatannya merupakan 

maladministrasi yang harusnya dikenai sanksi 

administratif, bukan sanksi pidana, kecuali dalam hal 

ditemukan indikasi tindak pidana, misalnya karena 

dilatarbelakangi suap, perbuatan curang, sebagai turut 

serta atau pembantuan menguasai barang sitaan secara 

melawan hukum, mengingat barang sitaan belum 

dalam penguasaan pihak Kejaksaan. 

Catatan: RUU Perubahan  UU Narkotika masih 

mengatur ketentuan pidana yang mengkriminalisasi 

tindakan administratif aparat penegak hukum, harusnya 

cukup sanksi administratif. 

155.  Pasal 148 

Apabila putusan pidana denda 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini tidak dapat dibayar oleh 

pelaku tindak pidana Narkotika dan 

tindak pidana Prekursor Narkotika, 

pelaku dijatuhi pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti 

pidana denda yang tidak dapat dibayar. 

Efektivitas 

Pelaksanaa

n Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

operasional 

atau tidaknya 

peraturan 

Pengaturan 

dalam 

peraturan 

tidak dapat 

dilaksanakan 

secara 

efektif 

Berangkat dari adagium qui non potest solvere in aere, 

luat in corpore yang berarti siapa tidak mau membayar 

maka ia harus melunasinya dengan derita badan, 

pembentuk UU mengatur pidana penjara pengganti 

denda dalam UU narkotika. Entah apa legal reasoning 

pembentuk UU mengatur demikian, mengingat 

penjatuhan pidana denda yang terlalu besar dalam UU 

Narkotika tidak implementatif sehingga timbul 

pertanyaan apakah ketidakmampuan terdakwa untuk 

membayar denda merupakan suatu kejahatan sehingga 

terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara pengganti 

denda paling lama 2 (dua) tahun, meskipun menurut 

ketentuan Pasal 103 KUHP hal tersebut dimungkinkan 

namun kebijakan ini perlu dikritisi.   

Ubah  

156.  Pasal 149 s.d Pasal 155 - - - - Tetap 
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5. Peredaran adalah setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan 

psikotropika, baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan 

maupun pemindahtanganan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa 

Peredaran adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, baik dalam 

rangka perdagangan, bukan perdagangan 

maupun pemindahtanganan. 

Perlu penambahan kalimat agar jelas, 

yaitu “ ... yang pelaksanaannya harus 

diawasi secara ketat oleh Kementerian 

Kesehatan dan BPOM”. Peran 

pengawasan peredaran psikotropika 

merupakan kewenangan badan yang 

bertanggung jawab di bidang 

pengawasan obat dan makanan termasuk 

pengaturan tata cara peredarannya 

bersama kementerian kesehatan. 

 Hal ini sesuai Ketentuan Petunjuk 

No. 244 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa dalam merumuskan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan digunakan kalimat yang tegas, 

jelas, singkat dan mudah dimengerti. 

Ubah  

Perlu perubahan kalimat menjadi” 

Peredaran adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, baik dalam 

rangka perdagangan, bukan 

perdagangan maupun 

pemindahtanganan yang 

pelaksanaannya harus diawasi secara 

ketat oleh Kementerian Kesehatan dan 

BPOM.” Hal ini agar jelas dan pasti 

demi hukum. 

2.  Pasal 2 

(1) Ruang lingkup pengaturan di 

bidang psikotropika dalam undang-

undang ini adalah segala kegiatan 

yang berhubungan dengan 

psikotropika yang mempunyai 

potensi mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. 

(2) Psikotropika yang mempunyai 

potensi mengakibatkan sindroma 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

Agar jelas dan pasti sebaiknya Pasal 2 

ayat(2) dan ayat(3) diubah karena 

berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

diketahui bahwa UU Narkotika tersebut 

mencabut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak 

mencabut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi 

Lampiran UU No. 5/1997 mengenai jenis 

Ubah  

Perlu ketentuan Pasal 2 ayat(2) dan 

ayat(3) beserta penjelasannya 

disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 

153 UU Narkotika demi kepastian 

hukum. 
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Ketergantungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digolongkan 

menjadi: 

a. psikotropika golongan I; 

b. psikotropika golongan II; 

c. psikotropika golongan III; 

d.  psikotropika golongan IV. 

(3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, 

psikotropika golongan II, psikotropika 

golongan III; psikotropika golongan 

IV. Sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) untuk pertama kali ditetapkan dan 

dilampirkan dalam undang-undang 

ini, yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut untuk 

penetapan dan perubahan jenis-jenis 

psikotropika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur oleh Menteri. 

Psikotropika Golongan I dan Golongan II 

dicabut, dan telah ditetapkan sebagai 

Narkotika Golongan I dalam UU No. 

35/2009.  Pada Penjelasan Umum UU No. 

5/1997 disebutkan bahwa psikotropika 

terbagi menjadi 4 golongan dan 

berlakunya UU No. 35/2009 

mengakibatkan UU No.  5/1997 beserta 

Lampirannya masih berlaku, kecuali 

Lampiran mengenai jenis Psikotropika 

Golongan I dan Golongan II. 

3.  Pasal 3 

Tujuan pengaturan di bidang 

psikotropika adalah : 

a. menjamin ketersediaan 

psikottropika guna kepentingan 

pelayanan kesehatan dan ilmu 

pengetahuan; 

b. mencegah terjadinya 

penyalahgunaan psikotropika; 

c. memberantas peredaran gelap 

psikotropika. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

pasal 

berikutnya 

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah 

masuk ke bagian Ketentuan Umum 

karena sesuai Ketentuan Petunjuk 

Lampiran II No. 98 huruf c UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyatakan bahwa Ketentuan 

Umum berisi:  

c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang 

berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya, antara lain ketentuan yang 

mencerminkan asas, maksud dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal 

atau bab. 

Ubah  

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait 

tujuan diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi kepastian 

hukum. 

4.  Pasal 4 Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

Ketentuan 

umum berisi 

Ketentuan Pasal 4 ini sebaiknya diubah 

masuk ke bagian Ketentuan Umum 

Ubah  
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(1) Psikotropika hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau ilmu 

pengetahuan. 

(2) Psikotropika golongan I hanya 

dapat digunakan untuk tujuan ilmu 

Pengetahuan. 

(3) Selain penggunaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), psikotropika 

golongan I dinyatakan sebagai 

barang terlarang. 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

pasal 

berikutnya 

karena sesuai Ketentuan Petunjuk 

Lampiran II No. 98 huruf c UU Pemben-

tukan Peraturan Perundang-undangan 

menyatakan bahwa Ketentuan Umum 

berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum 

yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya, antara lain ketentuan 

yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 

dalam pasal atau bab. 

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 terkait 

tujuan diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi kepastian 

hukum. 

5.  Pasal 5 

Psikotropika hanya dapat diproduksi 

oleh pabrik obat yang telah memiliki 

izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi atau 

Konsep 

Adanya 

perbedaan 

definisi 

ataupun 

konsep di 

antara dua 

peraturan 

perundang-

undangan 

atau lebih 

terhadap 

objek yang 

sama 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta 

Kerja) mengubah Pasal 5 Undang-Undang 

Psikotropika. Beberapa perubahan yang 

dilakukan adalah:  

1. Istilah pabrik obat diganti menjadi 

industri farmasi.  

2. izin untuk memproduksi psikotropika 

diberikan apabila industri farmasi telah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Pada rumusan 

sebelumnya, izin untuk memproduksi ini 

hanya disebutkan "izin yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku". Dengan 

perubahan ini, izin produksi psikotropika 

secara tegas menjadi bagian dari 

Perizinan Berusaha yang dikeluarkan 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja. 

Demikian juga peraturan pelaksana 

yang telah disusun sebelumnya untuk 

melaksanakan Pasal 5 UU ini, yaitu 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015 perlu diubah.  

6.  Pasal 6 s.d Pasal 8 - - - - Tetap 

7.  Pasal 9 

(1) Psikotropika yang berupa obat 

hanya dapat diedarkan setelah 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 9 UU Psikotropika. Pada 

ketentuan yang lama, psikotropika yang 

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 
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terdaftar pada departemen yang 

bertanggung jawab di bidang 

kesehatan. 

(2) Menteri menetapkan persyaratan 

dan tata cara pendaftaran 

psikotropika yang berupa obat. 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

berupa obat dapat diedarkan setelah 

terdaftar pada departemen kesehatan, 

sedangkan dalam ketentuan yang baru, 

kewenangan ini beralih pada Pemerintah 

Pusat dan diproses melalui Perizinan 

Berusaha, bukan lagi melalui 

"pendaftaran". Konsekuensi logis dari 

perubahan ini adalah kewenangan 

menteri untuk menyusun prasyarat dan 

tata cara pendaftaran psikotropika yang 

berupa obat tidak lagi ada. Perizinan 

berusaha yang mencakup persoalan izin 

edar ini akan diatur melalui Peraturan 

Pemerintah.  

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu peraturan menteri yang telah ada 

untuk melaksanakan pasal 9 UU 

Psikotropika ini yaitu Peraturan 

Menteri Nomor 3 Tahun 2015 juga 

perlu diubah.  

8.  Pasal 10 s.d Pasal 11 - - - - Tetap 

9.  Pasal 12 

(1) Penyaluran psikotropika dalam 

rangka peredaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat, 

pedagang besar farmasi, dan sarana 

penyimpanan sediaan farmasi 

Pemerintah. 

(2) Penyaluran psikotropika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan oleh: 

a. Pabrik obat kepada pedagang 

besar farmasi, apotek, sarana 

penyimpanan sediaan farmasi 

Pemerintah, rumah sakit, dan 

lembaga penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan. 

b. Pedagang besar farmasi kepada 

pedagang besar farmasi lainnya, 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pada era otonomi daerah, perizinan dan 

pengelolaan sarana   penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah telah 

diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) 

PP No. 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yang sekarang  sudah 
ditingkatkan pengaturannya menjadi 
bagian dari Lampiran UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pengawasan sediaan farmasi, 

dilaksanakan oleh Badan POM, 

sedangkan untuk penindakan 

pelanggaran dan tindak pidananya Badan 

POM merekomendasikannya kepada 

Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan). 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan Lampiran UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah demi kepastian 

hukum. 

Perlu pengaturan ketentuan terkait 

kewenangan Pemerintah untuk 

mengatur pertambahan jumlah obat 

prekursor setiap tahunnya, termasuk 

penyaluran 

legal psikotropika/narkotika dan 

prekursornya serta  prosedur 

pencatatan yang lengkap demi 

kepastian hukum. 
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apotek, sarana penyimpanan 

sediaan farmasi Pemerintah, 

rumah sakit, dan lembaga 

penelitian dan/atau lembaga 

pendidikan. 

c. Sarana penyimpanan sediaan 

farmasi Pemerintah kepada 

rumah sakit Pemerintah, 

puskesmas dan balai 

pengobatan Pemerintah. 

(3) Psikotropika golongan I hanya 

dapat disalurkan oleh pabrik obat 

dan pedagang besar farmasi kepada 

lembaga penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan guna 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

Setiap tahunnya mungkin obat 

psikotropika(sesuai dengan batasan yang 

disebutkan dalam UU Psikotropika) dapat 

bertambah, sehingga seharusnya ada 

pasal yang memberikan kewenangan 

kepada Pemerintah untuk mengaturnya, 

termasuk penyaluran legal dari 

psikotropika/narkotika dan prekursornya, 

sebaiknya diatur melalui prosedur 

tertentu dengan pencatatan yang 

lengkap. 

10.  Pasal 13 s.d Pasal 14 - - - - Tetap 

11.  Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut yang 

diperlukan bagi kegiatan penyerahan 

psikotropika diatur oleh Menteri. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Penyerahan psikotropika yang dimaksud 

adalah dalam rangka pelayanan 

kesehatan. Menurut Pasal 14  UU 

Psikotropika bahwa penyerahan 

psikotropika dilakukan di apotek, rumah 

sakit, puskesmas, dan dokter praktek. 

Terhadap sarana-sarana tersebut, dalam 

hal pengawasan  penyerahan 

psikotropika dilaksanakan oleh Badan 

POM dan Kementerian Kesehatan, 

sedangkan untuk penindakan 

pelanggarannya di daerah Badan 

POM  merekomendasikannya kepada 

Pemerintah Daerah (Dinas  Kesehatan). 

Ubah  

Perlu diubah demi kepastian hukum 

Penjelasan Pasal 15  menjadi 

“Penyerahan psikotropika yang 

dimaksud adalah dalam rangka 

pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 

14  UU Psikotropika bahwa penyerahan 

psikotropika dilakukan di apotek, 

rumah sakit, puskesmas, dan dokter 

praktek. Terhadap sarana-sarana 

tersebut, dalam hal pengawasan 

penyerahan psikotropika dilaksanakan 

oleh Badan POM dan Kementerian 

Kesehatan, sedangkan untuk 

penindakan   pelanggarannya di daerah 

Badan POM merekomendasikannya 
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kepada Pemerintah Daerah (Dinas 

Kesehatan).” 

12.  Pasal 16 

(1) Ekspor psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat atau 

pedagang besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai eksportir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Impor psikotropika hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat atau 

pedagang besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai importir sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

serta lembaga penelitian atau 

lembaga pendidikan. 

(3) Lembaga penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilarang 

untuk mengedarkan psikotropika 

yang diimpornya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal ini menggunakan beberapa frasa 

yang tidak jelas yakni, "Izin sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku". Ketentuan ini juga telah diubah 

oleh Pasal 62 UU Cipta Kerja di mana izin 

ekspor psikotropika menjadi Perizinan 

Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat. Ketentuan baru juga mengubah 

istilah "pabrik obat" menjadi "industri 

farmasi" sehingga menjadi selaras dengan 

ketentuan-ketentuan terbaru mengenai 

Psikotropika. Selain itu pada ketentuan 

baru juga ditambahkan bahwa ketentuan 

lebih lanjut terkait ekspor narkotika 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja dan juga 

memuat rumusan yang lebih tegas dan 

jelas. Selain itu pelaksanaan dari Pasal 

16 selama ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2013 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018. Materi 

permenkes ini nantinya juga perlu 

ditarik ke dalam Peraturan Pemerintah 

yang akan dibentuk.  

13.  Pasal 17 - - - - Tetap 

14.  Pasal 18 

(1) Untuk dapat memperoleh surat 

persetujuan impor psikotropika, 

eksportir atau importir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 

mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Menteri. 

(2) Permohonan secara tertulis 

untuk memperoleh surat 

persetujuan ekspor psikotropika 

dilampiri dengan surat persetujuan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 18 UU ini di mana 

kewenangan untuk memproses 

permohonan terkait SPI tidak lagi 

diberikan kepada Menteri tetapi pada 

Pemerintah Pusat. Demikian juga 

kewenangan untuk mengatur lebih lanjut 

mengenai tata cara permohonan Surat 

Persetujuan Impor diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah dan bukan 

lagi Peraturan Menteri.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 18 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik ke dalam 
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impor psikotropika yang telah 

mendapat persetujuan dari dan/atau 

dikeluarkan oleh pemerintah negara 

pengimpor psikotropika. 

(3) Menteri menetapkan persyaratan 

yang wajib dicantumkan dalam 

permohonan tertulis untuk 

memperoleh surat persetujuan 

ekspor atau surat persetujuan impor 

psikotropika. 

yang 

berbeda 

Peraturan Pemerintah yang akan 

dibentuk. 

15.  Pasal 19 

Menteri menyampaikan salinan 

surat persetujuan impor 

psikotropika kepada pemerintah 

negara pengekspor psikotropika. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja 

mengubah ketentuan Pasal 19 UU 

Psikotropika di mana kewenangan untuk 

menyampaikan salinan Surat Persetujuan 

Impor Psikotropika tidak lagi ada pada 

Menteri tetapi pada Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 19 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

16.  Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut yang 

diperlukan bagi kegiatan ekspor atau 

impor psikotropika diatur oleh 

Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 20 UU Psikotropika di 

mana ketentuan lebih lanjut terkait 

kegiatan ekspor impor psikotropika tidak 

lagi diatur oleh Menteri tetapi oleh 

Peraturan Pemerintah.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 20 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 
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yang 

berbeda 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

17.  Pasal 21 

(1) Setiap pengangkutan ekspor 

psikotropika wajib dilengkapi dengan 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika yang dikeluarkan oleh 

Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan impor 

psikotropika wajib dilengkapi dengan 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika yang dikeluarkan oleh 

pemerintah negara pengekspor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Selaras dengan perubahan yang dilakukan 

pada pasal-pasal sebelumnya, Pasal 62 

UU Cipta Kerja mengubah kewenangan 

untuk mengeluarkan Surat Persetujuan 

Ekspor Psikotropika yang semula ada 

pada Menteri menjadi kepada 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 21 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

18.  Pasal 22 

(1) Eksportir psikotropika wajib 

memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari Menteri dan 

surat persetujuan impor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab 

atas perusahaan pengangkutan 

ekspor wajib memberikan surat 

persetujuan ekspor psikotropika dari 

Menteri dan surat persetujuan 

impor psikotropika dari pemerintah 

negara pengimpor kepada 

penanggung jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut 

ekspor psikotropika wajib membawa 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Selaras dengan perubahan yang dilakukan 

pada Pasal-Pasal sebelumnya, Pasal 62 

UU Cipta Kerja mengubah kewenangan 

untuk memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika yang semula ada 

pada Menteri menjadi kepada 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 22 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  
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dan bertanggung jawab atas 

kelengkapan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari Menteri dan 

surat persetujuan impor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengimpor. 

(4) Penanggung jawab pengangkut 

impor psikotropika yang memasuki 

wilayah Republik Indonesia wajib 

membawa dan bertanggung jawab 

atas kelengkapan surat persetujuan 

impor psikotropika dari Menteri dan 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika dari pemerintah negara 

pengekspor. 

19.  Pasal 23 s.d Pasal 28 - - - - Tetap 

20.  Pasal 29 

(1) Pabrik obat wajib mencantumkan 

label pada kemasan psikotropika. 

(2) Label psikotropika adalah setiap 

keterangan mengenai psikotropika 

yang dapat berbentuk tulisan, 

kombinasi gambar dan tulisan, atau 

bentuk lain yang disertakan pada 

kemasan atau dimasukkan dalam 

kemasan, ditempelkan, atau 

merupakan bagian dari wadah 

dan/atau kemasannya. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Label merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari produk yang berisi 

keterangan mengenai seluruh produk 

tersebut, baik obat jadi maupun bahan 

baku. Keterangan yang dicantumkan 

dalam label harus lengkap dan tidak 

menyesatkan. Hal ini agar pengguna 

dapat menggunakan psikotropika secara 

tepat dan rasional. Sebelum produk obat 

(termasuk psikotropika) beredar 

dipasaran, terlebih dahulu dilakukan 

penilaian terhadap keamanan, mutu, dan 

khasiat serta label/penandaan saat 

pendaftaran di Badan POM.  Penetapan 

persyaratan dan keterangan yang wajib 

atau dilarang dicantumkan dalam label 

dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan 

Pasal 45 ayat (1) UU Narkotika demi 

kepastian hukum. 
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Namun aspek pengawasannya menjadi 

kewenangan Badan POM. 

Masalah label dan publikasi, khususnya 

label bahan baku psikotropika tidak 

diatur, kecuali sudah berbentuk kemasan. 

(Pasal 29 UU Psikotropika) Sedangkan 

pada UU Narkotika label bahan baku 

sudah diatur. (Pasal 45 ayat(1). Sebaiknya 

demi kepastian hukum terkait ketentuan 

label bahan baku  harus diatur pada UU 

Psikotropika. 

21.  Pasal 30 s.d Pasal 39 - - - - Tetap 

22.  Pasal 40 

Pemilikan psikotropika dalam jumlah 

tertentu oleh wisatawan asing atau 

warga negara yang memasuki 

wilayah negara Indonesia dapat 

dilakukan sepanjang dilakukan hanya 

untuk pengobatan dan/atau 

kepentingan pribadi dan yang 

bersangkutan harus mempunyai 

bukti bahwa psikotropika berupa 

obat dimaksud diperoleh secara sah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Maksud psikotropika dalam jumlah 

tertentu adalah jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan pengobatan atau 

perawatan bagi wisatawan/warganegara 

asing tersebut, dikaitkan dengan jangka 

waktu tinggal di Indonesia paling lama 2 

(dua) bulan, dan harus dibuktikan dengan 

salinan resep dan/atau surat keterangan 

dokter yang bersangkutan. Surat 

keterangan dokter harus dengan tegas 

mencantumkan penggunaan psikotropika 

setiap hari. 

Ubah  

Ketentuan Pasal 40 sebaiknya diubah 

agar jelas dan pasti demi hukum 

menjadi “Wisatawan atau warga 

negara asing yang memasuki wilayah 

Indonesia dapat memiliki psikotropika 

dalam jumlah tertentu sepanjang 

psikotropika tersebut hanya digunakan 

untuk pengobatan bagi kepentingan 

pribadi dan yang bersangkutan 

mempunyai bukti bahwa psikotropika 

berupa obat dimaksud diperoleh 

secara sah.” 

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 

Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa dalam 

merumuskan ketentuan peraturan 

perundang-undangan digunakan 

kalimat yang tegas, jelas, singkat dan 

mudah dimengerti. 

23.  Pasal 41 - - - - Tetap 
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24.  Pasal 42 

Prekursor dan alat-alat yang 

potensial dapat disalahgunakan 

untuk melakukan tindak pidana 

psikotropika ditetapkan sebagai 

barang di bawah pemantauan 

Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Prekursor adalah zat atau bahan pemula 

atau bahan kimia yang dapat digunakan 

dalam pembuatan psikotropika. 

Penetapan jenis-jenis prekursor dan 

penggolongannya dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan internasional 

sebagaimana ditetapkan dalam Daftar 

Golongan Prekursor (Annex to Form D 
“Red List”) yang dikeluarkan oleh 

International Narcotics Control Board 
(INCB). 

Penetapan prekursor dan alat-alat 

potensial di bidang farmasi dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, 

sedangkan di bidang non farmasi 

dilakukan oleh 

Kementerian   Perindustrian, 

Kementerian   Perdagangan, POLRI dan 

BNN. 

Perlunya pengaturan Prekursor dan alat 

potensial lainnya, baik pengertian, jenis-

jenis dan pemberian sanksi pidana, 

karena selama ini sanksi yang diberikan 

hanya bersifat sanksi administratif. Sanksi 

pidana bagi penyimpangan penggunaan 

prekursor dan alat potensial lainnya 

sangat diperlukan, karena prekursor dan 

alat potensial lainnya sangat potensial 

untuk memicu penyalahgunaan 

psikotropika. Pengaturan lebih lanjut 

mengenai prekursor dan transitasnya 

harus diatur dengan Peraturan 

Pemerintah demi kepastian dan 

ketertiban hukum. 

Ubah  

• Perlu pengaturan rinci terkait 

Prekursor dan alat potensial lainnya 

baik dalam pengertian, jenis-jenis dan 

pemberian sanksi pidana demi 

kepastian hukum. 

• Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai 

prekursor dan transitasnya serta 

sebaiknya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah demi kepastian dan 

ketertiban hukum. 
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25.  Pasal 43 - - - - Tetap 

26.  Pasal 44 

Tata cara penggunaan dan 

pemantauan prekursor dan alat-alat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Bahan-bahan kimia yang termasuk 

sebagai prekursor tidak hanya digunakan 

dalam pembuatan psikotropika, tetapi 

digunakan pula dalam industri kimia 

lainnya, seperti pembuatan cat, plastik, 

dan sebagainya. Namun karena memiliki 

potensi untuk disalahgunakan dalam 

tindak pidana psikotropika, maka 

ditetapkan sebagai barang yang berada di 

bawah pemantauan pemerintah. 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pemantauan pemerintah 

lintas sektor antar instansi terkait. 

Untuk pengawasan prekursor farmasi 

dilaksanakan oleh BPOM, sedangkan yang 

non farmasi dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan. 

Ubah  

Penjelasan Pasal 44 diubah demi 

kepastian hukum dari semula “cukup 

jelas” menjadi “Bahan-bahan kimia 

yang termasuk sebagai prekursor tidak 

hanya digunakan dalam pembuatan 

psikotropika, tetapi digunakan pula 

dalam industri kimia lainnya, seperti 

pembuatan cat, plastik, dan 

sebagainya. Namun karena memiliki 

potensi untuk disalahgunakan dalam 

tindak pidana psikotropika, maka 

ditetapkan sebagai barang yang berada 

di bawah pemantauan pemerintah. 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

diperlukan untuk efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan pemantauan 

pemerintah lintas sektor antar instansi 

terkait. Untuk pengawasan prekursor 

farmasi dilaksanakan oleh BPOM, 

sedangkan yang non farmasi dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan.” 

27.  Pasal 45 s.d Pasal 50 - - - - Tetap 

28.  Pasal 51 

(1) Dalam rangka pengawasan, 

Menteri berwenang mengambil 

tindakan administratif terhadap 

pabrik obat, pedagang besar farmasi, 

sarana penyimpanan sediaan 

farmasi pemerintah, apotek, rumah 

sakit, puskesmas, balai pengobatan, 

dokter, lembaga penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan, dan fasilitas 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 51 ini belum ada arah 

yang jelas, padahal pembinaan sangat 

penting untuk meningkatkan kemampuan 

lembaga rehabilitasi bagi ketergantungan 

Psikotropika. 

Ketentuan Pasal 51 ini perlu ditambahkan 

hal-hal sebagai berikut: 

Terhadap pelanggaran sebagaimana 

diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri 

Kesehatan tidak saja mengambil tindakan 

Ubah  

Perlu ditambahkan pengaturan 

terkait pelanggaran sebagaimana 

diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri 

Kesehatan tidak saja mengambil 

tindakan administratif tetapi juga 

tindakan hukum lainnya, antara lain 

diteruskannya pelanggaran ini ke 

tingkat penyidikan dan proses hukum 

selanjutnya, jika perbuatan tersebut 
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yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang 

ini. 

(2) Tindakan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara 

kegiatan; 

d. denda administratif; 

e. pencabutan izin praktik. 

administratif tetapi juga tindakan hukum 

lainnya, antara lain diteruskannya 

pelanggaran ini ke tingkat penyidikan dan 

proses hukum selanjutnya, jika perbuatan 

tersebut ada unsur yang terindikasi 

sebagai perbuatan pidana. 

Tindakan administratif terhadap importir 

produsen, importir terdaftar, pedagang 

farmasi, apotek, instalasi farmasi, 

lembaga penelitian pendidikan dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan, Badan 

POM, Dinas kesehatan setempat (tingkat 

daerah) sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukannya. 

ada unsur yang terindikasi sebagai 

perbuatan pidana. 

Tindakan administratif terhadap 

importir produsen, importir terdaftar, 

pedagang farmasi, apotek, instalasi 

farmasi, lembaga penelitian pendidikan 

dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan, Badan POM, Dinas 

kesehatan setempat (tingkat daerah) 

sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukannya. 

29.  Pasal 52 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengawasan, bentuk pelanggaran 

dan penerapan sanksinya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 

ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 

Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas Pengaturan ketentuan Pasal 52 rancu, 

antara diatur oleh Peraturan Menteri dan 

Peraturan Pemerintah. Sebaiknya 

ketentuan lebih lanjut diatur dengan 

Peraturan Menteri karena bersifat teknis, 

yaitu Peraturan Menteri Kesehatan. 

Hal ini harus sesuai dengan ketentuan 

Pasal 51 ayat (1), dimana dimungkinkan 

Menteri meneruskan pelanggaran 

administrasi ke tingkat penyidikan 

sebagai kejahatan di bidang 

psikotropika, karena itu pengaturan lebih 

lanjut diatur dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi antara ketentuan 

Pasal 52 ayat (1) dengan ayat(2) demi 

kepastian hukum. 

30.  Pasal 53 

(1) Pemusnahan psikotropika 

dilaksanakan dalam hal: 

a. berhubungan dengan tindak 

pidana; 

Efektivitas  

Pelaksanaan  

Peraturan  

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Sebaiknya ketentuan Pasal 53 ayat (1) 

huruf a terkait pelaksanaan pemusnahan 

psikotropika yang berhubungan dengan 

tindak pidana dilakukan oleh Jaksa selaku 

eksekutor sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan putusan 

Ubah  

• Perlu sinkronisasi  dengan ketentuan 

Pasal 270 KUHAP demi kepastian 

hukum. 

• Perlu diubah yang semula frasa 

”departemen” menjadi “kementerian” 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 201 

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

b. diproduksi tanpa memenuhi 

standar dan persyaratan yang 

berlaku dan/atau tidak dapat 

digunakan dalam proses 

produksi psikotropika; 

c. kadaluwarsa; 

d. tidak memenuhi syarat untuk 

digunakan pada pelayanan 

kesehatan dan/atau untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

(2) Pemusnahan psikotropika 

sebagaimana dimaksud: 

a. pada ayat (1) butir a dilakukan 

oleh suatu tim yang terdiri dari 

pejabat yang mewakili 

departemen yang bertanggung 

jawab di bidang kesehatan, 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Kejaksaan sesuai 

dengan Hukum Acara Pidana 

yang berlaku, dan ditambah 

pejabat dari instansi terkait 

dengan tempat terungkapnya 

tindak pidana tersebut, dalam 

waktu tujuh hari setelah 

mendapat kekuatan hukum 

tetap; 

b. pada ayat (1) butir a, khusus 

golongan I, wajib dilaksanakan 

paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah dilakukan penyitaan; 

dan 

c. pada ayat butir b, butir c, dan 

butir d dilakukan oleh 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh 

Jaksa, yang untuk itu panitera 

mengirimkan salinan surat putusan 

kepadanya.”  

Pada ayat (4) disebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  Sebaiknya 

Peraturan Pemerintah tentang 

pelaksanaan pemusnahan psikotropika 

tersebut harus mengatur secara jelas dan 

tegas beban anggaran untuk biaya 

pemusnahan psikotropika, dalam hal ini 

yang mengetahui secara teknis adalah 

Kementerian Kesehatan dan Badan POM. 

Perlu diperjelas juga ketentuan 

pemusnahan psikotropika yang 

berhubungan dengan tindak pidana 

(khususnya psikotropika ilegal) karena 

psikotropika ilegal lebih banyak 

dimusnahkan dibandingkan yang lainnya, 

termasuk pembiayaannya.  Untuk 

pemusnahan psikotropika pada Pasal 53 

ayat (1) huruf c dan d yang berada di 

instansi pemerintah berlaku juga secara 

administratif ketentuan pemusnahan 

sebagai barang milik negara.  

sesuai dengan Nomenklatur Kabinet 

Kerja Jokowi demi kepastian hukum. 

• Perlu peraturan pelaksana berbentuk 

Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Pemusnahan Psikotropika 

yang mengatur jelas dan tegas terkait 

beban anggaran pemusnahan 

psikotropika, ketentuan pemusnahan 

psikotropika ilegal beserta instansi 

yang bertanggung jawab, 

termasuk pemusnahan psikotropika di 

instansi pemerintah yang berlaku 

ketentuan pemusnahan sebagai barang 

milik negara demi kepastian hukum 
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Pemerintah, orang atau badan 

yang bertanggung jawab atas 

produksi dan/atau peredaran 

psikotropika, sarana kesehatan 

tertentu, serta lembaga 

pendidikan dan/atau lembaga 

penelitian dengan disaksikan 

oleh pejabat departemen yang 

bertanggung jawab di bidang 

kesehatan, dalam waktu 7 

(tujuh) hari setelah mendapat 

kepastian sebagaimana 

dimaksud pada ayat tersebut. 

(3) Setiap pemusnahan psikotropika, 

wajib dibuatkan berita acara. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemusnahan psikotropika 

ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

31.  Pasal 54 

(1) Masyarakat memiliki kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk berperan 

serta dalam membantu mewujudkan 

upaya pencegahan penyalahgunaan 

psikotropika sesuai dengan undang-

undang ini dan peraturan 

pelaksanaannya. 

(2) Masyarakat wajib melaporkan 

kepada pihak yang berwenang bila 

mengetahui tentang psikotropika 

yang disalahgunakan dan/atau 

dimiliki secara tidak sah. 

(3) Pelapor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) perlu mendapatkan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Peran serta masyarakat dilakukan baik 

perorangan, 

kelompok  maupun  lembaga/organisasi 

sosial kemasyarakatan yang terintegrasi 

dan terorganisasi secara aktif dan efisien 

dikoordinasikan oleh BNN. Masyarakat 

seharusnya memiliki kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk berperan serta 

dalam menanggulangi masalah 

psikotropika. 

Perlu ditambahkan agar jelas terkait 

peran serta masyarakat, yaitu: 

a. hak masyarakat untuk mencari, 

memperoleh dan memberikan informasi 

Ubah  

perlu diubah demi kepastian hukum. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 203 

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

jaminan keamanan dan 

perlindungan dari pihak yang 

berwenang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

yang berkaitan dengan pemberantasan 

peredaran ilegal psikotropika; 

b. hak masyarakat untuk menyampaikan 

saran dan pendapat yang bertanggung 

jawab terhadap pemberantasan 

peredaran ilegal psikotropika. 

c. masyarakat dapat melaporkan kepada 

pihak  berwenang bila mengetahui pelaku 

tindak pidana psikotropika dalam rangka 

membantu penegakan hukum; 

d. masyarakat yang menguasai barang 

bukti tindak pidana psikotropika dapat 

menyerahkan kepada pihak  berwenang 

secara sukarela; 

e. masyarakat berhak berkoordinasi 

dengan pihak  berwenang dalam 

melakukan penangkapan atau 

penyekapan terhadap pelaku tindak 

pidana psikotropika;  

f. masyarakat yang memberikan 

keterangan tindak pidana psikotropika 

wajib diberikan jaminan keamanan dan 

perlindungan (gangguan, ancaman, 

intimidasi/atau ganti rugi). 

32.  Pasal 55 

tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209), penyidik polisi 

negara Republik Indonesia dapat : 

a. melakukan teknik penyidikan 

penyerahan yang diawasi dan 

teknik pembelian terselubung; 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Sebaiknya ketentuan Pasal 55 huruf c 

dapat ditambah pengaturan terkait 

tindakan penyadapan seharusnya dapat 

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dengan waktu 

penyadapan disesuaikan kebutuhan 

(lebih dari 30 hari/ memperpanjang 

waktu penyadapan) karena dalam kasus-

kasus besar dibutuhkan waktu sekurang-

Ubah  

Perlu ditambahkan pengaturan agar 

jelas dan demi kepastian hukum terkait 

tindakan penyadapan yang seharusnya 

dapat juga dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dengan waktu 

penyadapan disesuaikan kebutuhan 

(lebih dari 30 hari/ memperpanjang 

waktu penyadapan) karena dalam 
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b. membuka atau memeriksa 

setiap barang kiriman melalui 

pos atau alat-alat perhubungan 

lainnya yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang 

menyangkut psikotropika yang 

sedang dalam penyidikan; 

c. menyadap pembicaraan melalui 

telepon dan/atau alat 

telekomunikasi elektronika 

lainnya yang dilakukan oleh 

orang yang dicurigai atau diduga 

keras membicarakan masalah 

yang berhubungan dengan 

tindak pidana psikotropika. 

Jangka waktu penyadapan 

berlangsung untuk paling lama 

30 (tiga puluh) hari. 

kurangnya 6 bulan. Hal ini disebabkan 

karena: 

a. Sindikat/organisasi kriminal 

penyalahgunaan psikotropika tidak 

saja melibatkan jaringan orang Indonesia 

tetapi juga orang asing lainnya seperti, 

Nigeria, Afrika, China, Australia dan 

sebagainya; 

b. Lingkup jaringannya sangat luas baik 

nasional maupun internasional; 

c. Biasanya mempunyai fasilitas dan 

anggaran yang sangat besar untuk 

melakukan kegiatannya; 

d.Melakukan tindak pidananya secara 

terorganisir dengan sistem sel terputus; 

e. Mempergunakan 

teknologi   informasi/komunikasi canggih, 

dengan menggunakan sandi-sandi dan 

simbol-simbol rahasia; 

f. Mempunyai mobilitas tinggi dan 

counter surveillance/pengawasan balik 

terhadap penyidik untuk 

mengetahui gerakan/operasi penyidik. 

kasus-kasus besar dibutuhkan waktu 

sekurang-kurangnya 6 bulan. 

33.  Pasal 56 

(1) Selain penyidik pejabat polisi 

negara Republik Indonesia, kepada 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3209) 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Selain Penyidik Pejabat Polisi, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu 

diberi kewenangan khusus untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana 

Psikotropika. Penyidikan tindak pidana 

psikotropika merupakan bagian 

pelaksanaan dari fungsi pengawasan obat 

dan makanan maka perlu dicantumkan 

secara normatif PPNS Badan POM agar 

jelas dan pasti demi hukum. 

Ubah  

Perlu dicantumkan secara normatif 

pejabat pegawai negeri sipil /PPNS 

Badan POM demi kepastian hukum. 
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untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas 

kebenaran laporan serta 

keterangan tentang tindak 

pidana di bidang psikotropika; 

b. melakukan pemeriksaan 

terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di 

bidang psikotropika; 

c. meminta keterangan dan bahan 

bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang 

psikotropika; 

d. melakukan pemeriksaan atau 

penyitaan bahan atau barang 

bukti dalam perkara tindak 

pidana di bidang psikotropika; 

e. melakukan penyimpanan dan 

pengamanan terhadap barang 

bukti yang disita dalam perkara 

tindak pidana di bidang 

psikotropika; 

f. melakukan pemeriksaan atas 

surat dan/atau dokumen lain 

tentang tindak pidana di bidang 

psikotropika; 

g. membuka atau memeriksa 

setiap barang kiriman melalui 

pos atau alat-alat perhubungan 
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lainnya yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang 

menyangkut psikotropika yang 

sedang dalam penyidikan; 

h. meminta bantuan tenaga ahli 

dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan pidana di bidang 

psikotropika; 

i. menetapkan saat dimulainya 

dan dihentikannya penyidikan. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam 

kewenangan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana diatur 

dalam perundang-undangan yang 

berlaku, terutama mengenai tata 

cara penyidikan ditetapkan dengan 

Peraturan pemerintah. 

34.  Pasal 57 s.d Pasal 58 - - - - Tetap 

35.  Pasal 59 

(1) Barangsiapa : 

a. menggunakan psikotropika 

golongan I selain dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2); atau 

b. memproduksi dan/atau 

menggunakan dalam proses 

produksi psikotropika golongan I 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6; atau  

c. mengedarkan psikotropika 

golongan I tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(3); atau 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Ketentuan pidana dalam UU Psikotropika 

ini terlalu ringan, sebaiknya ketentuan 

sanksi pidana Pasal 59 ini harus lebih 

berat dengan pertimbangan: 

-      Tingkat bahaya dan 

perluasan/penyebarannya cenderung 

meningkat tajam; 

-      Kerugian akibat penyalahgunaan 

psikotropika cenderung meningkat; 

-      Psikotropika lebih mudah diperoleh 

baik melalui apotek, toko obat atau pasar 

obat lainnya tanpa harus resep dokter; 

-      Sanksi dalam UU ini tidak 

menimbulkan efek jera; 

-      Ketentuan sanksi pidana harus 

menyebutkan sanksi minimal, supaya 

Ubah  

• Perlu diubah ketentuan Pasal 59 ayat 

(1) dari frasa semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. Hal ini sesuai dengan 

Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran 

II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan 

pidana berlaku bagi siapapun, subyek 

dari ketentuan pidana dirumuskan 

dengan frasa setiap orang. 

• Sebaiknya  ketentuan sanksi pidana 

Pasal 59 harus lebih berat dan ada 

kriterianya. 
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d. mengimpor psikotropika 

golongan I selain untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan; 

atau  

e. secara tanpa hak memiliki, 

menyimpan dan/atau 

membawa psikotropika 

golongan I. dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun, paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah), dan paling 

banyak Rp. 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terorganisasi dipidana 

dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau pidana 

penjara selama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda sebesar Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini 

dilakukan oleh korporasi, maka di 

samping dipidananya pelaku tindak 

pidana, kepada korporasi dikenakan 

pidana denda sebesar Rp. 

5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah). 

tidak ada disparitas yang terlalu besar 

antara ancaman hukum dengan hukuman 

yang dijatuhkan dan sanksi maksimal 

pidana penjara seumur hidup atau pidana 

mati; 

-      Harus dibedakan ketentuan sanksi 

penyalahgunaan psikotropika antara 

golongan yang satu dengan golongan 

lainnya: 

a)      Pengguna Psikotropika; 

b)     Produsen dan /atau pengguna dalam 

proses produksi; 

c)      Pengedar Psikotropika; 

d)     Pengimpor Psikotropika; 

e)     Memiliki, menyimpan dan/atau 

membawa psikotropika. 

Untuk pengedar perlu dihukum berat 

bahkan hukuman mati karena orang-

orang ini mencari keuntungan dengan 

menyengsarakan orang lain, serta 

merugikan masyarakat, masa depan anak 

bangsa dan negara. Keputusan 

pengadilan kasus psikotropika/narkotik 

ini harus dilakukan secepat mungkin, 

sebaiknya maksimal 1 bulan sejak 

ditangkap polisi (kenyataan paling cepat 2 

bulan di kepolisian dan 2 bulan di 

kejaksaan). Hal ini penting khususnya 

bagi mahasiswa dan anak sekolah yang 

tertangkap menyimpan/memiliki bahan 

tersebut, supaya mereka segera 

melanjutkan bersekolah atau 

memperoleh pengobatan. Terlalu 

lama  ditahan kepolisian dan kejaksaan 

• Perlu tambahan pengaturan 

penegakan hukum  pelaksanaan 

putusan pengadilan maksimal 1 bulan 

sejak ditangkap kepolisian. 

• Perlu pengaturan terkait sanksi 

hukuman berat bahkan hukuman mati 

untuk pelaku pengedar. 
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dapat mempengaruhi perilaku mereka 

karena terkontaminasi dengan 

narapidana lain, sehingga tujuan UU 

Psikotropika tidak tercapai dan malah 

menimbulkan masalah baru. Selain itu 

mengurangi anggaran pemerintah 

memberi makan tahanan dan anggaran 

keluarga yang harus bolak 

balik  menengok. Keputusan Pengadilan 

harus memberikan keadilan yang dapat 

diterima dan dipahami masyarakat. 

Seseorang yang tertangkap menyimpan, 

memiliki atau menguasai 

psikotropika/narkotik ilegal terbagi dalam 

beberapa kategori: 

-        Pengedar kelas kakap (jumlah 

psikotropika yang disita, modus operandi 

yang dilakukan) ----- hukum berat/hukum 

mati; 

-        Pemakai, bukan pengedar, tidak 

menderita ketergantungan ------bebaskan 

dengan edukasi; 

-        Pemakai, bukan pengedar, 

menderita ketergantungan ----serahkan 

ke rumah sakit ketergantungan untuk 

diobati dengan biaya negara; 

-        Pemakai dan sekaligus pengedar ---

hukum dengan pertimbangan 

volume/jumlah psikotropika/narkotik 

yang diedarkan.  

Ketergantungan fisik mudah 

disembuhkan, ketergantungan psikis jauh 

lebih sulit, terutama mereka yang 

awalnya  memiliki gangguan jiwa 
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memerlukan penanganan khusus untuk 

bisa melepaskan diri dari ketergantungan. 

36.  Pasal 60 

(1) Barangsiapa : 

a. memproduksi psikotropika 

selain yang ditetapkan dalam 

ketentuan Pasal 5; atau 

b. memproduksi atau 

mengedarkan psikotropika 

dalam bentuk obat yang tidak 

memenuhi standar dan/atau 

persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7; atau 

c. memproduksi atau 

mengedarkan psikotropika yang 

berupa obat yang tidak terdaftar 

pada departemen yang 

bertanggung jawab di bidang 

kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1); 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

(2) Barangsiapa menyalurkan 

psikotropika selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 60 pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat (1) 

huruf c pada frasa “departemen” menjadi 

“kementerian” sesuai Nomenklatur 

Kabinet Kerja Jokowi demi kepastian 

hukum. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 60   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat 

(1) huruf c pada frasa “departemen” 

menjadi “kementerian” sesuai 

Nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi 

demi kepastian hukum. 
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(3) Barangsiapa menyalurkan 

psikotropika selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara lain lama 3 

(tiga) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp. 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 

(4) Barangsiapa menyerahkan 

psikotropika selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 

ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 

14 ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan pidana denda paling banyak 

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). 

(5) Barangsiapa menerima 

penyerahan psikotropika selain yang 

ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) 

dan Pasal 14 ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp. 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). Apabila yang 

menerima penyerahan itu pengguna, 

maka dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) bulan. 

37.  Pasal 61 

(1) Barangsiapa : 

a. mengekspor atau mengimpor 

psikotropika selain yang 

ditentukan dalam Pasal 16; atau  

b. mengekspor atau mengimpor 

psikotropika tanpa surat 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 61   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 61   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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persetujuan ekspor atau surat 

persetujuan impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17; atau 

c. melaksanakan pengangkutan 

ekspor atau impor psikotropika 

tanpa dilengkapi dengan surat 

persetujuan ekspor atau surat 

persetujuan impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(3) atau Pasal 22 ayat (4); 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp. 

300.000 000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

(2) Barangsiapa tidak menyerahkan 

surat persetujuan ekspor kepada 

orang yang bertanggung jawab atas 

pengangkutan ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

atau Pasal 22 ayat (2) dipidana 

dengan pidana paling lama 3 (tiga) 

tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp. 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

38.  Pasal 62 

Barang secara tanpa hak, memiliki, 

menyimpan dan/atau membawa 

psikotropika dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 62   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 62   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

39.  Pasal 63 

(1) Barangsiapa : 

a. melengkapi pengangkutan 

psikotropika tanpa dilengkapi 

dokumen pengangkut 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10; atau 

b. melakukan perubahan negara 

tujuan ekspor yang tidak 

memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24; atau 

c. melakukan pengemasan 

kembali psikotropika tidak 

memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25; 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). 

(2) Barangsiapa: 

a. tidak mencantumkan label 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29; atau 

b. mencantumkan tulisan berupa 

keterangan dalam label yang 

tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1); atau 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 63   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 63   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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c. mengiklankan psikotropika 

selain yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1); atau 

d. melakukan pemusnahan 

psikotropika tidak sesuai 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(2) atau Pasal 53 ayat (3); 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

40.  Pasal 64 

Barangsiapa : 

a. menghalang-halangi penderita 

sindroma ketergantungan untuk 

menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan pada fasilitas reha-

bilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37; atau 

b. menyelenggarakan fasilitas 

rehabilitasi yang tidak memiliki 

izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (3); 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp. 

20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah) 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 64   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 64   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

41.  Pasal 65 

Barangsiapa tidak melaporkan 

adanya penyalahgunaan dan/atau 

pemilikan psikotropika secara tidak 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 65   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 65   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 
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sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh 

juta rupiah). 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

42.  Pasal 66 - - - - Tetap 

43.  Pasal 67 

(1) Kepada warga negara asing yang 

melakukan tindak pidana 

psikotropika dan telah selesai 

menjalani hukuman pidana dengan 

putusan pengadilan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun 

sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini dilakukan pengusiran 

keluar wilayah negara Republik 

Indonesia. 

(2) Warga negara asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 

kembali ke Indonesia setelah jangka 

waktu tertentu sesuai dengan 

putusan pengadilan. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Warga negara asing yang melakukan 

kejahatan psikotropika apabila bukan 

merupakan pidana mati maka sanksi yang 

dijatuhkan harus lebih berat, yaitu 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 

yang dijatuhkan. Hal ini dimungkinkan 

karena sindikat/organisasi kriminal 

psikotropika asing tidak saja akan 

menghancurkan generasi muda Indonesia 

tetapi juga menghancurkan kredibilitas 

dan wibawa pemerintah dan negara.   

Ubah  

Perlu pengaturan terkait pemberatan 

sanksi pidana, berupa pidana mati atau 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 

yang dijatuhkan demi kepastian 

hukum. 

44.  Pasal 68 s.d. Pasal 74 - - - - Tetap 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
45.  Pasal 1 

5. Peredaran adalah setiap 

kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa 

Peredaran adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, baik dalam 

Ubah  

Perlu perubahan kalimat menjadi” 

Peredaran adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, baik dalam 
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baik dalam rangka 

perdagangan, bukan 

perdagangan maupun 

pemindahtanganan. 

rangka perdagangan, bukan perdagangan 

maupun pemindahtanganan. 

Perlu penambahan kalimat agar jelas, 

yaitu “ ... yang pelaksanaannya 

harusdiawasi secara ketat oleh 

Kementerian Kesehatan dan BPOM”. 

Peran pengawasan peredaran 

psikotropika merupakan kewenangan 

badan yang bertanggung jawab di bidang 

pengawasan obat dan makanan termasuk 

pengaturan tata cara peredarannya 

bersama kementerian kesehatan. 

 Hal ini sesuai Ketentuan Petunjuk 

No. 244 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa dalam merumuskan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan digunakan kalimat yang tegas, 

jelas, singkat dan mudah dimengerti. 

rangka perdagangan, bukan 

perdagangan maupun 

pemindahtanganan yang 

pelaksanaannya harus diawasi secara 

ketat oleh Kementerian Kesehatan dan 

BPOM.” Hal ini agar jelas dan pasti 

demi hukum. 

46.  Pasal 2 

(1) Ruang lingkup 

pengaturan di bidang 

psikotropika dalam undang-

undang ini adalah segala 

kegiatan yang berhubungan 

dengan psikotropika yang 

mempunyai potensi 

mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. 

(2) Psikotropika yang 

mempunyai potensi 

mengakibatkan sindroma 

Ketergantungan 

sebagaimana dimaksud 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Konsistensi 

antar 

ketentuan 

Agar jelas dan pasti sebaiknya Pasal 2 

ayat(2) dan ayat(3) diubah karena 

berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

diketahui bahwa UU Narkotika tersebut 

mencabut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak 

mencabut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi 

Lampiran UU No. 5/1997 mengenai jenis 

Psikotropika Golongan I dan Golongan II 

dicabut, dan telah ditetapkan sebagai 

Narkotika Golongan I dalam UU No. 

35/2009.  Pada Penjelasan Umum UU No. 

5/1997 disebutkan bahwa psikotropika 

Ubah  

Perlu ketentuan Pasal 2 ayat(2) dan 

ayat(3) beserta penjelasannya 

disinkronisasi dengan ketentuan Pasal 

153 UU Narkotika demi kepastian 

hukum. 
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pada ayat (1) digolongkan 

menjadi: 

e. psikotropika golongan I; 

f. psikotropika golongan 

II; 

g. psikotropika golongan 

III; 

h.  psikotropika golongan 

IV. 

(3) Jenis-jenis psikotropika 

golongan I, psikotropika 

golongan II, psikotropika 

golongan III; psikotropika 

golongan IV. Sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

untuk pertama kali 

ditetapkan dan dilampirkan 

dalam undang-undang ini, 

yang merupakan bagian yang 

tak terpisahkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 

untuk penetapan dan 

perubahan jenis-jenis 

psikotropika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

diatur oleh Menteri. 

terbagi menjadi 4 golongan dan 

berlakunya UU No. 35/2009 

mengakibatkan UU No.  5/1997 beserta 

Lampirannya masih berlaku, kecuali 

Lampiran mengenai jenis Psikotropika 

Golongan I dan Golongan II. 

47.  Pasal 3 

Tujuan pengaturan di 

bidang psikotropika adalah : 

d. menjamin ketersediaan 

psikottropika guna 

kepentingan pelayanan 

kesehatan dan ilmu 

pengetahuan; 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian dengan 

sistematika dan 

teknik penyusunan 

peraturan 

perundangundangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

Ketentuan Pasal 3 ini sebaiknya diubah 

masuk ke bagian Ketentuan Umum 

karena sesuai Ketentuan Petunjuk 

Lampiran II No. 98 huruf c UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan menyatakan bahwa Ketentuan 

Umum berisi:  

Ubah  

Sebaiknya ketentuan Pasal 3 terkait 

tujuan diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi kepastian 

hukum. 
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e. mencegah terjadinya 

penyalahgunaan 

psikotropika; 

f. memberantas 

peredaran gelap 

psikotropika. 

pasal 

berikutnya 

c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang 

berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya, antara lain ketentuan yang 

mencerminkan asas, maksud dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal 

atau bab. 

48.  Pasal 4 

(1) Psikotropika hanya dapat 

digunakan untu kepenting-

an pelayanan kesehatan 

dan/atau ilmu pengetahuan. 

(2) Psikotropika golongan I 

hanya dapat digunakan 

untuk tujuan ilmu Pengeta-

huan. 

(3) Selain penggunaan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), psikotropika 

golongan I dinyatakan 

sebagai barang terlarang. 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian dengan 

sistematika dan 

teknik penyusunan 

peraturan 

perundangundangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa 

pasal 

berikutnya 

Ketentuan Pasal 4 ini sebaiknya diubah 

masuk ke bagian Ketentuan Umum 

karena sesuai Ketentuan Petunjuk 

Lampiran II No. 98 huruf c UU Pemben-

tukan Peraturan Perundang-undangan 

menyatakan bahwa Ketentuan Umum 

berisi: c. Hal-hal lain yang bersifat umum 

yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya, antara lain ketentuan 

yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 

dalam pasal atau bab. 

Ubah  

Sebaiknya ketentuan Pasal 4 terkait 

tujuan diubah masuk ke bagian 

Ketentuan Umum demi kepastian 

hukum. 

49.  Pasal 5 

Psikotropika hanya dapat 

diproduksi oleh pabrik obat 

yang telah memiliki izin 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi atau Konsep Adanya 

perbedaan 

defenisi 

ataupun 

konsep di 

antara dua 

peraturan 

perundang-

undangan 

atau lebih 

terhadap 

objek yang 

sama 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta 

Kerja) mengubah Pasal 5 Undang-Undang 

Psikotropika. Beberapa perubahan yang 

dilakukan adalah:  

1. Istilah pabrik obat diganti menjadi 

industri farmasi.  

2. izin untuk memproduksi psikotropika 

diberikan apabila industri farmasi telah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Pada rumusan 

sebelumnya, izin untuk memproduksi ini 

hanya disebutkan "izin yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja. 

Demikian juga peraturan pelaksana 

yang telah disusun sebelumya untuk 

melaksanakan Pasal 5 UU ini, yaitu 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2015 perlu diubah.  



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 218 

Hasil Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

undangan yang berlaku". Dengan 

perubahan ini, izin produksi psikotropika 

secara tegas menjadi bagian dari 

Perizinan Berusaha yang dikeluarkan 

Pemerintah Pusat.  

50.  Pasal 6 s.d Pasal 8 - - - - Tetap 

51.  Pasal 9 

(1) Psikotropika yang 

berupa obat hanya dapat 

diedarkan setelah terdaftar 

pada departemen yang 

bertanggung jawab di 

bidang kesehatan. 

(2) Menteri menetapkan 

persyarakat dan tata cara 

pendaftaran psikotropika 

yang berupa obat. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 9 UU Psikotropika. Pada 

ketentuan yang lama, psikotropika yang 

berupa obat dapat diedarkan setelah 

terdaftar pada departemen kesehatan, 

sedangkan dalam ketentuan yang baru, 

kewenangan ini beralih pada Pemerintah 

Pusat dan diproses melalui Perizinan 

Berusaha, bukan lagi melalui 

"pendaftaran". Konsekuensi logis dari 

perubahan ini adalah kewenangan 

menteri untuk menyusun prasyarat dan 

tata cara pendaftaran psikotropika yang 

berupa obat tidak lagi ada. Perizinan 

berusaha yang mencakup persoalan izin 

edar ini akan diatur melalui Peraturan 

Pemerintah.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu peraturan menteri yang telah ada 

untuk melaksanakan pasal 9 UU 

Psikotropika ini yaitu Peraturan 

Menteri Nomor 3 Tahun 2015 juga 

perlu diubah.  

52.  Pasal 10 s.d Pasal 11 - - - - Tetap 

53.  Pasal 12 

(1) Penyaluran psikotropika 

dalam rangka peredaran 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 hanya dapat 

dilakukan oleh pabrik obat, 

pedagang besar farmasi, 

dan sarana penyimpanan 

sediaan farmasi Pemerintah. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

Pada era otonomi daerah, perizinan dan 

pengelolaan sarana   penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah telah 

diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) 

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota yang sekarang  sudah 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan Lampiran UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah demi kepastian 

hukum. 

Perlu pengaturan ketentuan terkait 

kewenangan Pemerintah untuk 

mengatur pertambahan jumlah obat 

prekursor setiap tahunnya, termasuk 

penyaluran legal  psikotropika/narkotik 
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(2) Penyaluran psikotropika 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan oleh: 

d. Pabrik obat kepada 

pedagang besar 

farmasi, apotek, sarana 

penyimpanan sediaan 

farmasi Pemerintah, 

rumah sakit, dan 

lembaga penelitian 

dan/atau lembaga 

pendidikan. 

e. Pedagang besar farmasi 

kepada pedagang besar 

farmasi lainnya, apotek, 

sarana penyimpanan 

sediaan farmasi 

Pemerintah, rumah 

sakit, dan lembaga 

penelitian dan/atau 

lembaga pendidikan. 

f. Sarana penyimpanan 

sediaan farmasi 

Pemerintah kepada 

rumah sakit 

Pemerintah, puskesmas 

dan balai pengobatan 

Pemerintah. 

(3) Psikotropika golongan I 

hanya dapat disalurkan oleh 

pabrik obat dan pedagang 

besar farmasi kepada 

lembaga penelitian 

kewenangan 

yang 

berbeda 

ditingkatkan pengaturannya menjadi 
bagian dari Lampiran UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pengawasan sediaan farmasi, 

dilaksanakan oleh Badan POM, 

sedangkan untuk penindakan 

pelanggaran dan tindak pidananya Badan 

POM merekomendasikannya kepada 

Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan). 

Setiap tahunnya mungkin obat 

psikotropika(sesuai dengan batasan yang 

disebutkan dalam UU Psikotropika) dapat 

bertambah, sehingga seharusnya ada 

pasal yang memberikan kewenangan 

kepada Pemerintah untuk mengaturnya, 

termasuk penyaluran legal dari 

psikotropika/narkotik dan prekursornya, 

sebaiknya diatur melalui prosedur 

tertentu dengan pencatatan yang 

lengkap. 

dan prekursornya serta  prosedur 

pencatatan yang lengkap demi 

kepastian hukum. 
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dan/atau lembaga 

pendidikan guna 

kepentingan ilmu 

pengetahuan. 

54.  Pasal 13 s.d Pasal 14 - - - - Tetap 

55.  Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut yang 

diperlukan bagi kegiatan 

penyerahan psikotropika 

diatur oleh Menteri. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Penyerahan psikotropika yang dimaksud 

adalah dalam rangka pelayanan 

kesehatan. Menurut Pasal 14  UU 

Psikotropika bahwa penyerahan 

psikotropika dilakukan di apotek, rumah 

sakit, puskesmas, dan dokter praktek. 

Terhadap sarana-sarana tersebut, dalam 

hal pengawasan  penyerahan 

psikotropika dilaksanakan oleh Badan 

POM dan Kementerian Kesehatan, 

sedangkan untuk penindakan 

pelanggarannya di daerah Badan 

POM  merekomendasikannya kepada 

Pemerintah Daerah (Dinas  Kesehatan). 

Ubah  

Perlu diubah demi kepastian hukum 

Penjelasan Pasal 15  menjadi 

“Penyerahan psikotropika yang 

dimaksud adalah dalam rangka 

pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 

14  UU Psikotropika bahwa penyerahan 

psikotropika dilakukan di apotek, 

rumah sakit, puskesmas, dan dokter 

praktek. Terhadap sarana-sarana 

tersebut, dalam hal pengawasan 

penyerahan psikotropika dilaksanakan 

oleh Badan POM dan Kementerian 

Kesehatan, sedangkan untuk 

penindakan   pelanggarannya di daerah 

Badan POM merekomendasikannya 

kepada Pemerintah Daerah (Dinas 

Kesehatan).” 

56.  Pasal 16 

(1) Ekspor psikotropika 

hanya dapat dilakukan oleh 

pabrik obat atau pedagang 

besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai 

eksportir sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal ini menggunakan beberapa frasa 

yang tidak jelas yakni, "Izin sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku". Ketentuan ini juga telah diubah 

oleh Pasal 62 UU Cipta Kerja di mana izin 

ekspor psikotropika menjadi Perizinan 

Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat. Ketentuan baru juga mengubah 

istilah "pabrik obat" menjadi "industri 

farmasi" sehingga menjadi selaras dengan 

ketentuan-ketentuan terbaru mengenai 

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja dan juga 

memuat rumusan yang lebih tegas dan 

jelas. Selain itu pelaksanaan dari Pasal 

16 selama ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2013 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 26 Tahun 2018. Materi 

permenkes ini nantinya juga perlu 
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(2) Impor psikotropika 

hanya dapat dilakukan oleh 

pabrik obat atau pedagang 

besar farmasi yang telah 

memiliki izin sebagai 

importir sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku, serta lembaga 

penelitian atau lembaga 

pendidikan. 

(3) Lembaga penelitian 

dan/atau lembaga 

pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

dilarang untuk 

mengedarkan psikotropika 

yang diimpornya. 

Psikotropika. Selain itu pada ketentuan 

baru juga ditambahkan bahwa ketentuan 

lebih lanjut terkait ekspor narkotika 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

ditarik ke dalam Peraturan Pemerintah 

yang akan dibentuk.  

57.  Pasal 17 - - - - Tetap 

58.  Pasal 18 

(1) Untuk dapat 

memperoleh surat 

persetujuan impor 

psikotropiks, eksportir atau 

importir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 

mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada 

Menteri. 

(2) Permohonan secara 

tertulis untuk memperoleh 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika dilampiri 

dengan surat persetujuan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 18 UU ini di mana 

kewenangan untuk memproses 

permohonan terkait SPI tidak lagi 

diberikan kepada Menteri tetapi pada 

Pemerintah Pusat. Demikian juga 

kewenangan untuk mengatur lebih lanjut 

mengenai tata cara permohonan Surat 

Persetujuan Impor diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah dan bukan 

lagi Peraturan Menteri.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

selaras dengan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 18 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik ke dalam 

Peraturan Pemerintah yang akan 

dibentuk. 
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impor psikotropika yang 

telah mendapat persetujuan 

dari dan/atau dikeluarkan 

oleh pemerintah negara 

pengimpor psikotropika. 

(3) Menteri menetapkan 

persyaratan yang wajib 

dicantumkan dalam 

permohonan tertulis untuk 

memperoleh surat 

persetujuan ekspor atau 

surat persetujuan impor 

psikotropika. 

59.  Pasal 19 

Menteri menyampaikan 

salinan surat persetujuan 

impor psikotropika kepada 

pemerintah negara 

pengekspor psikotropika. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Pasal 62 Undang-Undang Cipta Kerja 

mengubah ketentuan Pasal 19 UU 

Psikotropika di mana kewneangan untuk 

menyampaikan salinan Surat Persetujuan 

Impor Psikotropika tidak lagi ada pada 

Menteri tetapi pada Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 19 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

60.  Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut yang 

diperlukan bagi kegiatan 

ekspor atau impor 

psikotropika diatur oleh 

Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

Pasal 62 UU Cipta Kerja mengubah 

ketentuan Pasal 20 UU Psikotropika di 

mana ketentuan lebih lanjut terkait 

kegiatan ekspor impor psikotropika tidak 

lagi diatur oleh Menteri tetapi oleh 

Peraturan Pemerintah.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 20 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 
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tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

61.  Pasal 21 

(1) Setiap pengangkutan 

ekspor psikotropika wajib 

dilengkapi dengan surat 

persetujuan ekspor 

psikotropika yang 

dikeluarkan oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan 

impor psikotropika wajib 

dilengkapi dengan surat 

persetujuan ekspor 

psikotropika yang 

dikeluarkan oleh 

pemerintah negara 

pengekspor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Selaras dengan perubahan yang dilakukan 

pada pasal-pasal sebelumnya, Pasal 62 

UU Cipta Kerja mengubah kewenangan 

untuk mengeluarkan Surat Persetujuan 

Ekspor Psikotropika yang semlua ada 

pada Menteri menjadi kepada 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 21 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  

62.  Pasal 22 

(1) Eksportir psikotrtopika 

wajib memberikan surat 

persetujuan ekspor 

psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari 

pemerintah negara 

pengimpor kepada orang 

yang bertanggung jawab 

atas perusahaan 

pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung 

jawab atas perusahaan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Selaras dengan perubahan yang dilakukan 

pada Pasal-Pasal sebelumnya, Pasal 62 

UU Cipta Kerja mengubah kewenangan 

untuk memberikan surat persetujuan 

ekspor psikotropika yang semula ada 

pada Menteri menjadi kepada 

Pemerintah Pusat.  

Ubah  

Rumusan pasal ini perlu diubah agar 

menjadi selaras dengan perubahan 

yang dilakukan UU Cipta Kerja. Selain 

itu pelaksanaan dari Pasal 22 selama ini 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

26 Tahun 2018. Materi permenkes ini 

nantinya juga perlu ditarik dan 

disesuaikan ke dalam Peraturan 

Pemerintah yang akan dibentuk.  
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pengangkutan ekspor wajib 

memberikan surat 

persetujuan ekspor 

psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari 

pemerintah negara 

pengimpor kepada 

penanggung jawab 

pengangkut. 

(3) Penanggung jawab 

pengangkut ekspor 

psikotropika wajib 

membawa dan bertanggung 

jawab atas kelengkapan 

surat persetujuan ekspor 

psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan impor 

psikotropika dari 

pemerintah negara 

pengimpor. 

(4) Penanggung jawab 

pengangkut impor 

psikotropika yang memesuki 

wilayah Republik Indonesia 

wajib membawa dan 

bertanggung jawab atas 

kelengkapan surat 

persetujuan impor 

psikotropika dari Menteri 

dan surat persetujuan 

ekspor psikotropika dari 

pemerintah negara 

pengekspor. 
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63.  Pasal 23 s.d Pasal 28 - - - - Tetap 

64.  Pasal 29 

(1) Pabrik obat wajib 

mencantumkan label pada 

kemasan psikotropika. 

(2) Label psikotropika 

adalah setiap keterangan 

mengenai psikotropika yang 

dapat berbentuk tulisan, 

kombinasi gambar dan 

tulisan, atau bentuk lain 

yang disertakan pada 

kemasan atau dimasukkan 

dalam kemasan, 

ditempelkan, atau 

merupakan bagian dari 

wadah dan/atau 

kemasannya. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

setingkat, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Label merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari produk yang berisi 

keterangan mengenai seluruh produk 

tersebut, baik obat jadi maupun bahan 

baku. Keterangan yang dicantumkan 

dalam label harus lengkap dan tidak 

menyesatkan. Hal ini agar pengguna 

dapat menggunakan psikotropika secara 

tepat dan rasional. Sebelum produk obat 

(termasuk psikotropika) beredar 

dipasaran, terlebih dahulu dilakukan 

penilaian terhadap keamanan, mutu, dan 

khasiat serta label/penandaan saat 

pendaftaran di Badan POM.  Penetapan 

persyaratan dan keterangan yang wajib 

atau dilarang dicantumkan dalam label 

dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. 

Namun aspek pengawasannya menjadi 

kewenangan Badan POM. 

Masalah label dan publikasi, khususnya 

label bahan baku psikotropika tidak 

diatur, kecuali sudah berbentuk kemasan. 

(Pasal 29 UU Psikotropika) Sedangkan 

pada UU Narkotika label bahan baku 

sudah diatur. (Pasal 45 ayat(1). Sebaiknya 

demi kepastian hukum terkait ketentuan 

label bahan baku  harus diatur pada UU 

Psikotropika. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan ketentuan 

Pasal 45 ayat (1) UU Narkotika demi 

kepastian hukum. 

65.  Pasal 30 s.d Pasal 39 - - - - Tetap 

66.  Pasal 40 

Pemilikan psikotropika 

dalam jumlah tertentu oleh 

wisatawan asing atau warga 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Maksud psikotropika dalam jumlah 

tertentu adalah jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan pengobatan atau 

perawatan bagi wisatawan/warganegara 

Ubah  

Ketentuan Pasal 40 sebaiknya diubah 

agar jelas dan pasti demi hukum 

menjadi “Wisatawan atau warga 
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negara yang memasuki 

wilayah negara Indonesia 

dapat dilakukan sepanjang 

dilakukan hanya untuk 

pengobatan dan/atau 

kepentingan pribadi dan 

yang bersangkutan harus 

mempunyai bukti bahwa 

psikotropika berupa obat 

dimaksud diperoleh secara 

sah. 

asing tersebut, dikaitkan dengan jangka 

waktu tinggal di Indonesia paling lama 2 

(dua) bulan, dan harus dibuktikan dengan 

salinan resep dan/atau surat keterangan 

dokter yang bersangkutan. Surat 

keterangan dokter harus dengan tegas 

mencantumkan penggunaan psikotropika 

setiap hari. 

negara asing yang memasuki wilayah 

Indonesia dapat memiliki psikotropika 

dalam jumlah tertentu sepanjang 

psikotropika tersebut hanya digunakan 

untuk pengobatan bagi kepentingan 

pribadi dan yang bersangkutan 

mempunyai bukti bahwa psikotropika 

berupa obat dimaksud diperoleh secara 

sah.” 

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 244 

Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa dalam 

merumuskan ketentuan peraturan 

perundang-undangan digunakan 

kalimat yang tegas, jelas, singkat dan 

mudah dimengerti. 

67.  Pasal 41 - - - - Tetap 

68.  Pasal 42 

Prekursor dan alat-alat yang 

potensial dapat 

disalahgunakan untuk 

melakukan tindak pidana 

psikotropika ditetapkan 

sebagai barang di bawah 

pemantauan Pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Prekursor adalah zat atau bahan pemula 

atau bahan kimia yang dapat digunakan 

dalam pembuatan psikotropika. 

Penetapan jenis-jenis prekursor dan 

penggolongannya dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan internasional 

sebagaimana ditetapkan dalam Daftar 

Golongan Prekursor (Annex to Form D 
“Red List”) yang dikeluarkan oleh 

International Narcotics Control Board 
(INCB). 

Penetapan prekursor dan alat-alat 

potensial di bidang farmasi dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan dan BPOM, 

sedangkan di bidang non farmasi 

dilakukan oleh 

Ubah  

• Perlu pengaturan terinci terkait 

Prekursor dan alat potensial lainnya 

baik dalam pengertian, jenis-jenis dan 

pemberian sanksi pidana demi 

kepastian hukum. 

• Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai 

prekursor dan transitasnya serta 

sebaiknya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah demi kepastian dan 

ketertiban hukum. 
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Kementerian   Perindustrian, 

Kementerian   Perdagangan, POLRI dan 

BNN. 

Perlunya pengaturan Prekursor dan alat 

potensial lainnya, baik pengertian, jenis-

jenis dan pemberian sanksi pidana, 

karena selama ini sanksi yang diberikan 

hanya bersifat sanksi administratif. Sanksi 

pidana bagi penyimpangan penggunaan 

prekursor dan alat potensial lainnya 

sangat diperlukan, karena prekursor dan 

alat potensial lainnya sangat potensial 

untuk memicu penyalahgunaan 

psikotropika. Pengaturan lebih lanjut 

mengenai prekursor dan transitasnya 

harus diatur dengan Peraturan 

Pemerintah demi kepastian dan 

ketertiban hukum. 

69.  Pasal 43 - - - - Tetap 

70.  Pasal 44 

Tata cara penggunaan dan 

pemantauan prekursor dan 

alat-alat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 

ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Bahan-bahan kimia yang termasuk 

sebagai prekursor tidak hanya digunakan 

dalam pembuatan psikotropika, tetapi 

digunakan pula dalam industri kimia 

lainnya, seperti pembuatan cat, plastik, 

dan sebagainya. Namun karena memiliki 

potensi untuk disalahgunakan dalam 

tindak pidana psikotropika, maka 

ditetapkan sebagai barang yang berada di 

bawah pemantauan pemerintah. 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pemantauan pemerintah 

lintas sektor antar instansi terkait. 

Ubah  

Penjelasan Pasal 44 diubah demi 

kepastian hukum dari semula “cukup 

jelas” menjadi “Bahan-bahan kimia 

yang termasuk sebagai prekursor tidak 

hanya digunakan dalam pembuatan 

psikotropika, tetapi digunakan pula 

dalam industri kimia lainnya, seperti 

pembuatan cat, plastik, dan 

sebagainya. Namun karena memiliki 

potensi untuk disalahgunakan dalam 

tindak pidana psikotropika, maka 

ditetapkan sebagai barang yang berada 

di bawah pemantauan pemerintah. 
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Untuk pengawasan prekursor farmasi 

dilaksanakan oleh BPOM, sedangkan yang 

non farmasi dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan. 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

diperlukan untuk efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan pemantauan 

pemerintah lintas sektor antar instansi 

terkait. Untuk pengawasan prekursor 

farmasi dilaksanakan oleh BPOM, 

sedangkan yang non farmasi dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan.” 

71.  Pasal 45 s.d Pasal 50 - - - - Tetap 

72.  Pasal 51 

(1) Dalam rangka 

pengawasan, Menteri 

berwenang mengambil 

tindakan administratif 

terhadap pabrik obat, 

pedagang besar farmasi, 

sarana penyimpanan 

sediaan farmasi 

pemerintah, apotek, rumah 

sakit, puskesmas, balai 

pengobatan, dokter, 

lembaga penelitian 

dan/atau lembaga 

pendidikan, dan fasilitas 

yang melakukan 

pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang 

ini. 

(2) Tindakan administratif 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat berupa: 

f. teguran lisan; 

g. teguran tertulis; 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 51 ini belum ada arah 

yang jelas, padahal pembinaan sangat 

penting untuk meningkatkan kemampuan 

lembaga rehabilitasi bagi ketergantungan 

Psikotropika. 

Ketentuan Pasal 51 ini perlu ditambahkan 

hal-hal sebagai berikut: 

Terhadap pelanggaran sebagaimana 

diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri 

Kesehatan tidak saja mengambil tindakan 

administratif tetapi juga tindakan hukum 

lainnya, antara lain diteruskannya 

pelanggaran ini ke tingkat penyidikan dan 

proses hukum selanjutnya, jika perbuatan 

tersebut ada unsur yang terindikasi 

sebagai perbuatan pidana. 

Tindakan administratif terhadap importir 

produsen, importir terdaftar, pedagang 

farmasi, apotik, instalasi farmasi, lembaga 

penelitian pendidikan dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan, Badan 

POM, Dinas kesehatan setempat (tingkat 

daerah) sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukannya. 

Ubah  

Perlu ditambahkan pengaturan 

terkait pelanggaran sebagaimana 

diatur pada Pasal 50 ayat (1), Menteri 

Kesehatan tidak saja mengambil 

tindakan administratif tetapi juga 

tindakan hukum lainnya, antara lain 

diteruskannya pelanggaran ini ke 

tingkat penyidikan dan proses hukum 

selanjutnya, jika perbuatan tersebut 

ada unsur yang terindikasi sebagai 

perbuatan pidana. 

Tindakan administratif terhadap 

importir produsen, importir terdaftar, 

pedagang farmasi, apotik, instalasi 

farmasi, lembaga penelitian pendidikan 

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, 

Badan POM, Dinas kesehatan setempat 

(tingkat daerah) sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukannya. 
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h. penghentian sementara 

kegiatan; 

i. denda administratif; 

j. pencabutan izin praktik. 

73.  Pasal 52 

(1) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengawasan, 

bentuk pelanggaran dan 

penerapan sanksinya 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (2) dan 

ayat (3), Pasal 51 ayat (1) 

dan ayat (2) diatur oleh 

Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengawasan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (1) 

ditetapkan dengan 

Peraturan pemerintah. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ambiguitas Pengaturan ketentuan Pasal 52 rancu, 

antara diatur oleh Peraturan Menteri dan 

Peraturan Pemerintah. Sebaiknya 

ketentuan lebih lanjut diatur dengan 

Peraturan Menteri karena bersifat tehnis, 

yaitu Peraturan Menteri Kesehatan. 

Hal ini harus sesuai dengan ketentuan 

Pasal 51 ayat (1), dimana dimungkinkan 

Menteri meneruskan pelanggaran 

administrasi ke tingkat penyidikan 

sebagai kejahatan di bidang 

psikotropika, karena itu pengaturan lebih 

lanjut diatur dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi antara ketentuan 

Pasal 52 ayat (1) dengan ayat(2) demi 

kepastian hukum. 

74.  Pasal 53 

(1) Pemusnahan 

psikotropika dilaksanakan 

dalam hal: 

e. berhubungan dengan 

tindak pidana; 

f. diproduksi tanpa 

memenuhi standar dan 

persyaratan yang 

berlaku dan/atau tidak 

dapat digunakan dalam 

proses produksi 

psikotropika; 

g. kadaluwarsa; 

Efektivitas  

Pelaksanaan  

Peraturan  

Perundang - 

Undangan 

Aspek kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Sebaiknya ketentuan Pasal 53 ayat (1) 

huruf a terkait pelaksanaan pemusnahan 

psikotropika yang berhubungan dengan 

tindak pidana dilakukan oleh Jaksa selaku 

eksekutor sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh 

Jaksa, yang untuk itu panitera 

mengirimkan salinan surat putusan 

kepadanya.”  

Pada ayat (4) disebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  Sebaiknya 

Ubah  

• Perlu sinkronisasi  dengan ketentuan 

Pasal 270 KUHAP demi kepastian 

hukum. 

• Perlu diubah yang semula frasa 

”departemen” menjadi “kementerian” 

sesuai dengan Nomenklatur Kabinet 

Kerja Jokowi demi kepastian hukum. 

• Perlu peraturan pelaksana berbentuk 

Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Pemusnahan Psikotropika 

yang mengatur jelas dan tegas terkait 

beban anggaran pemusnahan 

psikotropika, ketentuan pemusnahan 
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h. tidak memenuhi syarat 

untuk digunakan pada 

pelayanan kesehatan 

dan/atau untuk 

kepentingan ilmu 

pengetahuan. 

(2) Pemusnahan 

psikotropika sebagaimana 

dimaksud: 

d. pada ayat (1) butir a 

dilakukan oleh suatu 

tim yang terdiri dari 

pejabat yang mewakili 

departemen yang 

bertanggungjawab di 

bidang kesehatan, 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan 

Kejaksaan sesuai 

dengan Hukum Acara 

Pidana yang berlaku, 

dan ditambah pejabat 

dari instansi terkait 

dengan tempat 

terungkapnya tindak 

pidana tersebut, dalam 

waktu tujuh hari 

setelah mendapat 

kekuatan hukum tetap; 

e. pada ayat (1) butir a, 

khusus golongan I, 

wajib dilaksanakan 

paling lambat 7 (tujuh) 

Peraturan Pemerintah tentang 

pelaksanaan pemusnahan psikotropika 

tersebut harus mengatur secara jelas dan 

tegas beban anggaran untuk biaya 

pemusnahan psikotropika, dalam hal ini 

yang mengetahui secara teknis adalah 

Kementerian Kesehatan dan Badan POM. 

Perlu diperjelas juga ketentuan 

pemusnahan psikotropika yang 

berhubungan dengan tindak pidana 

(khususnya psikotropika ilegal) karena 

psikotropika ilegal lebih banyak 

dimusnahkan dibandingkan yang lainnya, 

termasuk pembiayaannya.  Untuk 

pemusnahan psikotropika pada Pasal 53 

ayat (1) huruf c dan d yang berada di 

instansi pemerintah berlaku juga secara 

administratif ketentuan pemusnahan 

sebagai barang milik negara.  

psikotropika ilegal beserta instansi 

yang bertanggungjawab, 

termasuk  pemusnahan  psikotropika di 

instansi pemerintah yang berlaku 

ketentuan pemusnahan sebagai barang 

milik negara demi kepastian hukum 
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hari setelah dilakukan 

penyitaan; dan 

f. pada ayat butir b, butir 

c, dan butir d dilakukan 

oleh Pemerintah, orang 

atau badan yang 

bertanggungjawab atas 

produksi dan/atau 

peredaran psikotropika, 

sarana kesehatan 

tertentu, serta lembaga 

pendidikan dan/atau 

lembaga penelitian 

dengan disaksikan oleh 

pejabat departemen 

yang bertanggungjawab 

di bidang kesehatan, 

dalam waktu 7 (tujuh) 

hari setelah mendapat 

kepastian sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

tersebur. 

(3) Setiap pemusnahan 

psikotropika, wajib 

dibuatkan berita acara. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemusnahan 

psikotropika ditetapkan 

dengan Peraturan 

Pemerintah. 

75.  Pasal 54 

(1) Masyarakat memiliki 

kesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Peran serta masyarakat dilakukan baik 

perorangan, 

kelompok  maupun  lembaga/organisasi 

sosial kemasyarakatan yang terintegrasi 

Ubah  

perlu diubah demi kepastian hukum. 
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serta dalam membantu 

mewujudkan upaya 

pencegahan 

penyalahgunaan 

psikotropika sesuai dengan 

undang-undang ini dan 

peraturan pelaksanaannya. 

(2) Masyarakat wajib 

melaporkan kepada pihak 

yang berwenang bila 

mengetahui tentang 

psikotopika yang 

disalahgunakan dan/atau 

dimiliki secara tidak sah. 

(3) Pelapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

perlu mendapatkan jaminan 

keamanan dan 

perlindungan dari pihak 

yang berwenang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai peran serta 

masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

dan terorganisasi secara aktif dan efisien 

dikoordinasikan oleh BNN. Masyarakat 

seharusnya memiliki kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk berperan serta 

dalam menanggulangi masalah 

psikotropika. 

Perlu ditambahkan agar jelas terkait 

peran serta masyarakat, yaitu: 

a. hak masyarakat untuk mencari, 

memperoleh dan memberikan informasi 

yang berkaitan dengan pemberantasan 

peredaran ilegal psikotropika; 

b. hak masyarakat untuk menyampaikan 

saran dan pendapat yang bertanggung 

jawab terhadap pemberantasan 

peredaran ilegal psikotropika. 

c. masyarakat dapat melaporkan kepada 

pihak  berwenang bila mengetahui pelaku 

tindak pidana psikotropika dalam rangka 

membantu penegakan hukum; 

d. masyarakat yang menguasai barang 

bukti tindak pidana psikotropika dapat 

menyerahkan kepada pihak  berwenang 

secara sukarela; 

e. masyarakat berhak berkoordinasi 

dengan pihak  berwenang dalam 

melakukan penangkapan atau 

penyekapan terhadap pelaku tindak 

pidana psikotropika;  

f. masyarakat yang memberikan 

keterangan tindak pidana psikotropika 

wajib diberikan jaminan keamanan dan 

perlindungan (gangguan, ancaman, 

intimidasi/atau ganti rugi). 
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76.  Pasal 55 

tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara 

Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209), 

penyidik polisi negara 

Republik Indonesia dapat : 

d. melakukan teknik 

penyidikan penyerahan 

yang diawasi dan teknik 

pembelian terselubung; 

e. membuka atau 

memeriksa setiap 

barang kiriman melalui 

pos atau alat-alat 

perhubungan lainnya 

yang diduga 

mempunyai hubungan 

dengan perkara yang 

menyangkut 

psikotropika yang 

sedang dalam 

penyidikan; 

f. menyadap pembicaraan 

melalui telepon 

dan/atau alat 

telekomunikasi 

elektronika lainnya 

yang dilakukan oleh 

orang yang dicurigai 

atau diduga keras 

membicarakan masalah 

yang berhubungan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Sebaiknya ketentuan Pasal 55 huruf c 

dapat ditambah pengaturan terkait 

tindakan penyadapan seharusnya dapat 

juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dengan waktu 

penyadapan disesuaikan kebutuhan 

(lebih dari 30 hari/ memperpanjang 

waktu penyadapan) karena dalam kasus-

kasus besar dibutuhkan waktu sekurang-

kurangnya 6 bulan. Hal ini disebabkan 

karen : 

a. Sindikat/organisasi kriminal 

penyalahgunaan psikotropika tidak 

saja melibatkan jaringan orang Indonesia 

tetapi juga orang asing lainnya seperti, 

Nigeria, Afrika, Cina, Australia dan 

sebagainya; 

b. Lingkup jaringannya sangat luas baik 

nasional maupun interansional; 

c. Biasanya mempunyai fasilitas dan 

anggaran yang sangat besar untuk 

melakukan kegiatannya; 

d.Melakukan tindak pidananya secara 

terorganisir dengan sistem sel terputus; 

e. Mempergunakan 

teknologi   informasi/komunikasi canggih, 

dengan menggunakan sandi-sandi dan 

simbol-simbol rahasia; 

f. Mempunyai mobilitas tinggi dan 

counter surveillance/pengawasan balik 

terhadap penyidik untuk 

mengetahui gerakan/operasi penyidik. 

Ubah  

Perlu ditambahkan pengaturan agar 

jelas dan demi kepastian hukum terkait 

tindakan penyadapan yang seharusnya 

dapat juga dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dengan waktu 

penyadapan disesuaikan kebutuhan 

(lebih dari 30 hari/ memperpanjang 

waktu penyadapan) karena dalam 

kasus-kasus besar dibutuhkan waktu 

sekurang-kurangnya 6 bulan. 
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dengan tindak pidana 

psikotropika. Jangka 

waktu penyadapan 

berlangsung untuk 

paling lama 30 (tiga 

puluh) hari. 

77.  Pasal 56 

(1) Selain penyidik pejabat 

polisi negara Republik 

Indonesia, kepada pejabat 

pegawai negeri sipil 

tertentu diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara 

Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209) untuk 

melakukan penyidikan 

tindak pidana sebagaimana 

diatur dalam undang-

undang ini. 

(2) Penyidik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

berwenang: 

j. melakukan 

pemeriksaan atas 

kebenaran laporan 

serta keterangan 

tentang tindak pidana 

di bidang psikotropika; 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Selain Penyidik Pejabat Polisi, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu 

diberi kewenangan khusus untuk 

melakukan penyidikantindak pidana 

Psikotropika. Penyidikan tindak pidana 

psikotropika merupakan bagian 

pelaksanaan dari fungsi pengawasan obat 

dan makanan maka perlu dicantumkan 

secara normatif PPNS Badan POM agar 

jelas dan pasti demi hukum. 

Ubah  

Perlu dicantumkan secara normatif 

pejabat pegawai negeri sipil /PPNS 

Badan POM demi kepastian hukum. 
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k. melakukan 

pemeriksaan terhadap 

orang yang diduga 

melakukan tindak 

pidana di bidang 

psikotropika; 

l. meminta keterangan 

dan bahan bukti dari 

orang atau badan 

hukum sehubungan 

dengan tindak pidana di 

bidang psikotropika; 

m. melakukan 

pemeriksaan atau 

penyitaan bahan atau 

barang bukti dalam 

perkara tindak pidana 

di bidang psikotropika; 

n. melakukan 

penyimpanan dan 

pengamanan terhadap 

barang bukti yang disita 

dalam perkara tindak 

pidana di bidang 

psikotropika; 

o. melakukan 

pemeriksaan atas surat 

dan/atau dokumen lain 

tentang tindak pidana 

di bidang psikotropika; 

p. membuka atau 

memeriksa setiap 

barang kiriman melalui 

pos atau alat-alat 
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perhubungan lainnya 

yang diduga 

mempunyai hubungan 

dengan perkara yang 

menyangkut 

psikotropika yang 

sedang dalam 

penyidikan; 

q. meminta bantuan 

tenaga ahli dalam 

rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan 

pidana di bidang 

psikotropika; 

r. menetapkan saat 

dimulainya dan 

dihentikannya 

penyidikan. 

(3) Hal-hal yang belum 

diatur dalam kewenangan 

Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana diatur 

dalam perundang-undangan 

yang berlaku, terutama 

mengenai tata cara 

penyidikan ditetapkan 

dengan Peraturan 

pemerintah. 

78.  Pasal 57 s.d Pasal 58 - - - - Tetap 

79.  Pasal 59 

(1) Barangsiapa : 

f. menggunakan 

psikotropika golongan I 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Ketentuan pidana dalam UU Psikotropika 

ini terlalu ringan, sebaiknya ketentuan 

sanksi pidana Pasal 59 ini harus lebih 

berat dengan pertimbangan: 

Ubah  

• Perlu diubah ketentuan Pasal 59 ayat 

(1) dari frasa semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. Hal ini sesuai dengan 
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selain dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2); atau 

g. memproduksi dan/atau 

menggunakan dalam 

proses produksi 

psikotropika golongan I 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6; atau  

h. mengedarkan 

psikotropika golongan I 

tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (3); atau 

i. mengimpor 

psikotropika golongan I 

selain untuk 

kepentingan ilmu 

pengetahuan; atau  

j. secara tanpa hak 

memiliki, menyimpan 

dan/atau membawa 

psikotropika golongan I. 

dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 

(empat) tahun, paling 

lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta 

rupiah), dan paling 

banyak Rp. 

750.000.000,00 (tujuh 

-      Tingkat bahaya dan 

perluasan/penyebarannya cenderung 

meningkat tajam; 

-      Kerugian akibat penyalahgunaan 

psikotropika cenderung meningkat; 

-      Psikotropika lebih mudah diperoleh 

baik melalui apotek, toko obat atau pasar 

obat lainnya tanpa harus resep dokter; 

-      Sanksi dalam UU ini tidak 

menimbulkan efek jera; 

-      Ketentuan sanksi pidana harus 

menyebutkan sanksi minimal, supaya 

tidak ada disparitas yang terlalu besar 

antara ancaman hukum dengan hukuman 

yang dijatuhkan dan sanksi maksimal 

pidana penjara seumur hidup atau pidana 

mati; 

-      Harus dibedakan ketentuan sanksi 

penyalahgunaan psikotropika antara 

golongan yang satu dengan golongan 

lainnya: 

a)      Pengguna Psikotropika; 

b)     Produsen dan /atau pengguna dalam 

proses produksi; 

c)      Pengedar Psikotropika; 

d)     Pengimpor Psikotropika; 

e)     Memiliki, menyimpan dan/atau 

membawa psikotropika. 

Untuk pengedar perlu dihukum berat 

bahkan hukuman mati karena orang-

orang ini mencari keuntungan dengan 

menyengsarakan orang lain, serta 

merugikan masyarakat, masa depan anak 

bangsa dan negara. Keputusan 

Ketentuan Petunjuk No. 119 Lampiran 

II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan 

pidana berlaku bagi siapapun, subyek 

dari ketentuan pidana dirumuskan 

dengan frasa setiap orang. 

• Sebaiknya  ketentuan sanksi pidana 

Pasal 59 harus lebih berat dan ada 

kriterianya. 

• Perlu tambahan pengaturan penegakan 

hukum  pelaksanaan putusan 

pengadilan maksimal 1 bulan sejak 

ditangkap kepolisian. 

• Perlu pengaturan terkait sanksi 

hukuman berat bahkan hukuman mati 

untuk pelaku pengedar. 
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ratus lima puluh juta 

rupiah). 

(2) Jika tindak pidana 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan 

secara terorganisasi 

dipidana dengan pidana 

mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana 

penjara selama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana dalam 

pasal ini dilakukan oleh 

korporasi, maka di samping 

dipidananya pelaku tindak 

pidana, kepada korporasi 

dikenakan pidana denda 

sebesar Rp. 

5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah). 

pengadilan kasus psikotropika/narkotik 

ini harus dilakukan secepat mungkin, 

sebaiknya maksimal 1 bulan sejak 

ditangkap polisi (kenyataan paling cepat 2 

bulan di kepolisian dan 2 bulan di 

kejaksaan). Hal ini penting khususnya bagi 

mahasiswa dan anak sekolah yang 

tertangkap menyimpan/memiliki bahan 

tersebut, supaya mereka segera 

melanjutkan bersekolah atau 

memperoleh pengobatan. Terlalu 

lama  ditahan kepolisian dan kejaksaan 

dapat mempengaruhi perilaku mereka 

karena terkontaminasi dengan 

narapidana lain, sehingga tujuan UU 

Psikotropika tidak tercapai dan malah 

menimbulkan masalah baru. Selain itu 

mengurangi anggaran pemerintah 

memberi makan tahanan dan anggaran 

keluarga yang harus bolak 

balik  menengok. Keputusan Pengadilan 

harus memberikan keadilan yang dapat 

diterima dan dipahami masyarakat. 

Seseorang yang tertangkap menyimpan, 

memiliki atau menguasai 

psikotropika/narkotik ilegal terbagi dalam 

beberapa kategori: 

-        Pengedar kelas kakap (jumlah 

psikotropika yang disita, modus operandi 

yang dilakukan) ----- hukum berat/hukum 

mati; 

-        Pemakai, bukan pengedar, tidak 

menderita ketergantungan ------bebaskan 

dengan edukasi; 
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-        Pemakai, bukan pengedar, 

menderita ketergantungan ----serahkan 

ke rumah sakit ketergantungan untuk 

diobati dengan biaya negara; 

-        Pemakai dan sekaligus pengedar ---

hukum dengan pertimbangan 

volume/jumlah psikotropika/narkotik 

yang diedarkan.  

Ketergantungan fisik mudah 

disembuhkan, ketergantungan psikis jauh 

lebih sulit, terutama mereka yang 

awalnya  memiliki gangguan jiwa 

memerlukan penanganan khusus untuk 

bisa melepaskan diri dari ketergantungan. 

80.  Pasal 60 

(1) Barangsiapa : 

d. memproduksi 

psikotropika selain yang 

ditetapkan dalam 

ketentuan Pasal 5; atau 

e. memproduksi atau 

mengedarkan 

psikotropika dalam 

bentuk obat yang tidak 

memenuhi standar 

dan/atau persyaratan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7; atau 

f. memproduksi atau 

mengedarkan 

psikotropika yang 

berupa obat yang tidak 

terdaftar pada 

departemen yang 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 60 pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat (1) 

huruf c pada frasa “departemen” menjadi 

“kementerian” sesuai Nomenklatur 

Kabinet Kerja Jokowi demi kepastian 

hukum. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 60   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

Perlu diubah ketentuan Pasal 60 ayat 

(1) huruf c pada frasa “departemen” 

menjadi “kementerian” sesuai 

Nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi 

demi kepastian hukum. 
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bertanggungjawab di 

bidang kesehatan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1); 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

(2) Barangsiapa 

menyalurkan psikotropika 

selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 12 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 

penjara laing lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

(3) Barangsiapa 

menyalurkan psikotropika 

selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 12 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 

penjara lain lama 3 (tiga) 

tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah). 

(4) Barangsiapa 

menyerahkan psikotropika 

selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 14 ayat (1), 
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Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 

ayat (3), dan Pasal 14 ayat 

(4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan pidana denda 

paling banyak 

Rp.60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 

(5) Barangsiapa menerima 

penyerahan psikotropika 

selain yang ditetapkan 

dalam Pasal 14 ayat (3) dan 

Pasal 14 ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun 

dan pidana denda paling 

banyak Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 

Apabila yang menerima 

penyerahan itu pengguna, 

maka dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 

3 (tiga) bulan. 

81.  Pasal 61 

(1) Barangsiapa : 

d. mengekspor atau 

mengimpor 

psikotropika selain yang 

ditentukan dalam Pasal 

16; atau  

e. mengekspor atau 

mengimpor 

psikotropika tanpa 

surat persetujuan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 61   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 61   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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ekspor atau surat 

persetujuan impor 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17; atau 

f. melaksanakan 

pengangkutan ekspor 

atau impor psikotropika 

tanpa dilengkapi 

dengan surat 

persetujuan ekspor 

atau surat persetujuan 

impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

22 ayat (3) atau Pasal 

22 ayat (4); 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 

300.000 000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

(2) Barangsiapa tidak 

menyerahkan surat 

persetujuan ekspor kepada 

orang yang 

bertanggungjawab atas 

pengangkutan ekspor 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1) atau 

Pasal 22 ayat (2) dipidana 

dengan pidana paling lama 

3 (tiga) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 
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60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah). 

82.  Pasal 62 

Barang secara tanpa hak, 

memiliki, menyimpan 

dan/atau membawa 

psikotropika dipidana 

dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 62   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 62   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

83.  Pasal 63 

(1) Barangsiapa : 

d. melengkapi 

pengangkutan 

psikotropika tanpa 

dilengkapi dokumen 

pengangkut 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10; atau 

e. melakukan perubahan 

negara tujuan ekspor 

yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

24; atau 

f. melakukan 

pengemasan kembali 

psikotropika tidak 

memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25; 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 63   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 63   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp 

60.000.000,00 (enam puluh 

juta rupiah). 

(2) Barangsiapa: 

e. tidak mencantumkan 

label sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

29; atau 

f. mencantumkan tulisan 

berupa keterangan 

dalam label yang tidak 

memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (1); 

atau 

g. mengiklankan psikotro-

pika selain yang diten-

tukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (1); atau 

h. melakukan pemusnah-

an psikotropika tidak 

sesuai ketentuan seba-

gaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (2) 

atau Pasal 53 ayat (3); 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 
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100.000.000,00 (seratus 

juta rupaiah). 

84.  Pasal 64 

Barangsiapa : 

c. menghalang-halangi 

penderita sindroma 

ketergantungan untuk 

menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan 

pada fasilitas rehabili-

tasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

37; atau 

d. menyelenggarakan 

fasilitas rehabilitasi 

yang tidak memiliki izin 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (3); 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp. 

20.000.000,00 (dua puluh 

juta rupiah) 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 64   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 64   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 

85.  Pasal 65 

Barangsiapa tidak 

melaporkan adanya 

penyalahgunaan dan/atau 

pemilikan psikotropika 

secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 ayat (2) 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Perlu diubah ketentuan Pasal 65   pada 

frasa semula “Barangsiapa” menjadi 

“Setiap orang” demi kepastian hukum. 

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Petunjuk 

No. 119 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa jika ketentuan pidana 

berlaku bagi siapapun, subyek dari 

ketentuan pidana dirumuskan dengan 

frasa setiap orang. 

Ubah  

Perlu diubah ketentuan Pasal 65   pada 

frasa yang semula “Barangsiapa” 

menjadi “Setiap orang” demi kepastian 

hukum. 
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tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak 

Rp.20.000.000,00 (dua 

puluh juta rupiah). 

86.  Pasal 66 - - - - Tetap 

87.  Pasal 67 

(1) Kepada warga negara 

asing yang melakukan 

tindak pidana psikotropika 

dan telah selesai menjalani 

hukuman pidana dengan 

putusan pengadilan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

tahun sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini 

dilakukan pengusiran keluar 

wilayah negara Republik 

Indonesia. 

(2) Warga negara asing 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat kembali 

ke Indonesia setelah jangka 

waktu tertentu sesuai 

dengan putusan pengadilan. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek Penegakan 

Hukum 

Rasionalitas 

sanksi 

pidana; 

Warga negara asing yang melakukan 

kejahatan psikotropika apabila bukan 

merupakan pidana mati maka sanksi yang 

dijatuhkan harus lebih berat, yaitu 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang 

dijatuhkan. Hal ini dimungkinkan karena 

sindikat/organisasi kriminal psikotropika 

asing tidak saja akan menghancurkan 

generasi muda Indonesia tetapi juga 

menghancurkan kredibilitas dan wibawa 

pemerintah dan negara.   

Ubah  

Perlu pengaturan terkait pemberatan 

sanksi pidana, berupa pidana mati atau 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 

yang dijatuhkan demi kepastian 

hukum. 

88.  Pasal 68 s.d. Pasal 74 - - - - Tetap 

 

3. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 
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1.  Pasal 1-Pasal 2 - -  - Tetap 

2.  Pasal 3: Efektivitas 

Pelaksanaan 

Aspek 

Budaya 

Masyarakat 

paham 

Salah satu tujuan PP ini sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 adalah 

Tetap, namun demikian perlu 

memperkuat penyuluhan hukum untuk 
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Wajib Lapor dilakukan 

oleh: 

a. orang tua atau wali 

Pecandu Narkotika 

yang belum cukup 

umur; dan 

b.  Pecandu Narkotika 

yang sudah cukup umur 

atau keluarganya 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Hukum 

Masyarakat 

dengan 

peraturan 

tersebut; 

mengikutsertakan orang tua, wali, 

keluarga, dan masyarakat dalam 

meningkatkan tanggung jawab terhadap 

Pecandu Narkotika melalui upaya Wajib 

Lapor bagi Pecandu. Namun untuk 

mencapai tujuan ini perlu upaya ekstra 

mengingat adanya stigma negatif yang 

muncul di masyarakat/keluarga terkait 

dengan kondisi para pecandu ini 

(membuat malu keluarga, dsbnya). 

Stigma negatif ini tentunya menyulitkan 

bagi pecandu untuk mendapatkan 

bantuan rehabilitasi. Sehingga banyak 

kemudian pecandu ataupun keluarga 

yang memilih tidak melaporkan anggota 

keluarga yang merupakan pecandu. Bagi 

pecandu sendiri, faktor kesadaran untuk 

melaporkan diri juga sangat minim. 

 

Alasan kurangnya pengetahuan 

mengenai wajib lapor ini mengakibatkan 

pecandu masih punya ketakutan akan 

diproses hukum jika melapor. Selain itu 

tantangan lainnya adalah bahwa tidak 

semua pecandu memiliki keinginan 

untuk sembuh, sama dengan penyakit 

sosial lainnya penyalahgunaan narkotika 

ini sulit jika hendak diberantas sampai 

habis.  

 

Dengan banyaknya tantangan terkait 

dengan stigma dan budaya hukum 

masyarakat, maka Pemerintah 

mempunyai tugas berat untuk dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat 

akan bahaya narkotika serta upaya apa 

yang bisa dilakukan oleh keluarga 

maupun masyarakat terkait dengan 

pecandu narkotika ini. 
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mengubah stigma/pemikiran masyarakat 

ini. Mengubah budaya hukum 

masyarakat tidak selalu harus dilakukan 

dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, perlu upaya atau 

model pendekatan lainnya.  

  

3.  Pasal 4: 

(1) Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika dilakukan di 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor. 

(2) Pusat Kesehatan 

masyarakat, rumah 

sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh 

Menteri. 

(3) Lembaga rehabilitasi 

sosial sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh 

menteri yang 

menyelenggarakan 

urusan pemerintahan 

di bidang sosial. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) 

sebetulnya menunjukkan pembagian 

kewenangan lintas sektor terkait, di 

mana untuk pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis sebagai 

institusi penerima wajib lapor ditetapkan 

oleh menteri kesehatan dan lembaga 

rehabilitasi sosial oleh menteri sosial. 

Namun, mengingat sebetulnya 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

semestinya ditujukan menjadi sebuah 

sistem rehabilitasi yang integratif, belum 

nampak ada ketentuan mengenai 

koordinasi di antara kedua kementerian 

ini. Dengan rumusan seperti ini, ada 

kesan rehabilitasi akan berjalan sendiri-

sendiri. 

 

Dalam FGD yang dilaksanakan oleh Pokja 

pada tanggal 12 April 2021 di BPHN, Riza 

Sarasvita-Direktur PLRIP BNN 

menyampaikan bahwa secara global 

dalam penanganan pecandu narkotika 

hanya dikenal istilah terapi dan 

rehabilitasi. Namun demikian di 

Indonesia, dalam peraturan perundang-

Ubah 
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undangan dibedakan menjadi 

rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini 

berdampak pada belum adanya 

keseragaman standar layanan dan 

standar sarana prasarana rehabilitasi 

yang berlaku bagi seluruh institusi yang 

menyelenggarakan layanan rehabilitasi. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Subhan 

Panjaitan-Perwakilan dari NGO Rumah 

Cemara bahwa pendelegasian langsung 

kepada Menteri Kesehatan dan Menteri 

Sosial berpotensi menimbulkan 

terjadinya disintegrasi pelaksanaan 

layanan rehabilitasi diantara 

kementerian terkait.   

 

Perlu dikaji lebih jauh dalam prakteknya 

bagaimana pola koordinasi di antara 

kedua sistem rehabilitasi ini. Apakah 

diperlukan penentuan satu lembaga 

sebagai leading sector untuk 

memastikan kedua sistem rehabilitasi ini 

dapat mewujudkan rehabilitasi yang 

integratif.  

 

Sebagai catatan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) 

telah membebankan kewajiban bagi 

kedua kementerian menyampaikan data 

dan informasi mengenai Pecandu 

Narkotika pada BNN dan BNN 

menyelenggarakan sistem informasi 

Pecandu Narkotika. Dan Pasal 20 

kembali memunculkan BNN sebagai 

salah satu pelaku pengawasan. Namun 
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tetap belum terdapat kejelasan di mana 

posisi BNN jika disandingkan dengan 

Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial yang sedari awal 

disebutkan dalam PP ini.  

4.  Pasal 5 ayat (3): 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai ketenagaan 

serta standar sarana dan 

pelayanan rehabilitasi 

medis atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

masing-masing diatur 

dengan Peraturan Menteri 

dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

sosial. 

Ketepatan 

Jenis PUU 

  Ketentuan dalam pasal ini terkait 

rehabilitasi medis diatur dalam 

Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Institusi 

Penerima Wajib Lapor. Sementara 

terkait dengan rehabilitasi sosial diatur 

dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial Bagi Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif Lainnya.  

 

Pengaturan mengenai rehabilitasi 

dimana ruang lingkupnya lebih luas serta 

melibatkan lintas sektor didelegasikan ke 

dalam peraturan menteri tidak sesuai 

dengan dimensi ketepatan jenis 

peraturan perundang-undangan. 

Ketidaktepatan pendelegasian ini 

menyebabkan: belum adanya standar 

layanan dan standar sarana prasarana 

rehabilitasi yang berlaku bagi seluruh 

institusi yang menyelenggarakan layanan 

rehabilitasi, ketidakjelasan kapan 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial 

diberikan, apakah diberikan secara 

bertahap atau sekaligus, serta kendala 

koordinasi antara K/L yang terlibat 

Ubah 
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dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat 

dilaksanakan secara sinergis.  

 

Ketentuan rehabilitasi seharusnya diatur 

dalam bentuk peraturan pemerintah. 

Sehingga ketentuan dalam Pasal 55 UU 

35/2009 juga perlu diubah dimana 

delegasi kepada PP dalam hal 

pelaksanaan rehabilitasi, dimana wajib 

lapor menjadi bagian dari proses 

rehabilitasi terhadap pecandu. 

5.  Pasal 6: 

(1) Wajib Lapor 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

3 dilakukan dengan 

melaporkan Pecandu 

Narkotika kepada 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor. 

(2) Dalam hal laporan 

dilakukan selain pada 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor, petugas 

yang menerima 

Laporan 

meneruskannya 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Dalam penjelasan dikatakan bahwa 

Kepolisian Negara RI dan BNN dapat 

menerima laporan dari penerima wajib 

lapor. Ketentuan pasal ini perlu 

disandingkan dengan ketentuan dalam 

Pasal 128 UU 35/2009 tentang Narkotika 

dimana terdapat ketentuan pidana bagi 

pecandu narkotika. 

Dalam implementasinya juga ditemukan 

ketika seseorang melaporkan diri pada 

kepolisian/BNN, besar kemungkinan ia 

justru akan diproses secara pidana dan 

tidak diarahkan pada rehabilitasi. Dalam 

FGD Pokja yang dilaksanakan di BPHN 

tanggal 12 April 2021, Riza Sarasvita, 

Direktur PLRIP BNN dan Subhan 

Panjaitan, perwakilan dari Rumah 

Cemara menyampaikan walaupun telah 

ada pengecualian dalam Pasal 128 ayat 2 

& 3 namun hal ini tidak serta merta 

membebaskan pecandu dari proses 

pidana. Karena ketentuan “tidak 

dituntut pidana” tidak serta merta 

Ubah rumusan pasal lebih tegas terkait 

kewajiban institusi selain IPWL yang 

menerima wajib lapor dari pecandu 

narkotika untuk dapat memproses 

wajib lapor tersebut sesuai amanat 

Pasal 128 ayat 2 & 3 UU Narkotika.  

Selain itu perlu kejelasan alur 

penerimaan wajib lapor yang 

dilaksanakan oleh institusi selain IPWL.    
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menghilangkan proses pidana seperti 

penangkapan dan penahanan 

(dekriminalisasi).  

 

Ketentuan ini dalam praktiknya 

bertentangan dengan tujuan peraturan 

perundang-undangan yang hendak 

mengedepankan rehabilitasi bagi 

Pecandu narkotika.  

Oleh karena itu perlu perubahan 

rumusan dalam Pasal 128 UU 35/2009 

serta penambahan ketentuan sebagai 

penegasan IPWL wajib melanjutkan 

laporan tersebut ke dalam proses 

rehabilitasi. Selain itu juga aparat 

penegak hukum (Polisi dan BNN) yang 

menerima wajib lapor harus dapat 

memastikan pelaksanaan terhadap Pasal 

128 ayat 2 dan 3 UU narkotika tsb, 

sehingga tujuan pembentukan peraturan 

terkait wajib lapor ini dapat tercapai. 

6.  Pasal 7 s.d Pasal 9 - - - - Tetap 

7.  Pasal 10: 

(1) Pecandu Narkotika 

yang telah melaporkan 

diri atau dilaporkan 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

diberi kartu lapor diri 

setelah menjalani 

asesmen. 

(2) Kartu lapor diri 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

- - - Terkait dengan pemberian kartu lapor 

diri, dalam ketentuan selanjutnya tidak 

ditemukan norma pengaturan ataupun 

penjelasan mengenai kartu lapor diri 

dengan program rehabilitasi (baik medis 

ataupun sosial).   

 

Di dalam Ayat 2-nya disebutkan bahwa  

kartu lapor diri berlaku untuk 2 kali masa 

perawatan, dimana dalam penjelasan 

pasal disebutkan yang dimaksud dengan 

“masa perawatan” adalah suatu layanan 

Ubah rumusan menjadi lebih tegas 

relasi kartu lapor diri dengan 

rehabilitasi 
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(1) berlaku untuk 2 

(dua) kali masa 

perawatan. 

(3) Kartu lapor diri 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) diberikan oleh 

Pimpinan Institusi 

Penerima Wajib Lapor. 

program rencana terapi dibuat 

berdasarkan hasil asesmen yang 

komprehensif yang sesuai dengan 

kondisi klien dengan jenis gangguan 

penggunaan Narkotika dan kebutuhan 

individu/klien/Pecandu Narkotika 

dengan program yang dijalankan 

mengikuti program yang tersedia di 

layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) 

sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan 

Standar Pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi Gangguan Penggunaan 

Narkotika yang ditetapkan Menteri.  

 

Oleh karena itu perlu penegasan atau 

penjelasan lebih lanjut mengenai 

kemanfaatan kartu lapor diri ini sebagai 

bagian dari rehabilitasi dan wajib lapor 

bagi pecandu, serta penegasan masa 

perawatan yang dimaksud dalam ayat 2 

nya sebagai bagian dari rehabilitasi.  

8.  Pasal 11 - - - -- Tetap 

9.  Pasal 12 

 (1) Pecandu Narkotika 

yang sedang menjalani 

pengobatan dan/atau 

perawatan di rumah 

sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan 

lainnya, dan lembaga 

rehabilitasi medis dan 

sosial Wajib Lapor 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor.  

Disharmoni 

Pengaturan 

 

Kejelasan 

Rumusan 

- - Pengobatan dan/atau perawatan melalui 

terapi berbasis komunitas atau 

pendekatan keagamaan dan tradisional 

tiba-tiba disebutkan dalam Pasal 12 ayat 

(2). Sebelumnya, jenis pengobatan 

dan/atau perawatan ini tidak pernah 

disebutkan (hanya disebutkan terdapat 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial). 

Menjadi membingungkan ketika tiba-

tiba dinyatakan bahwa mereka yang 

menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui terapi berbasis 

Ubah 
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(2) Pecandu Narkotika 

yang sedang menjalani 

pengobatan dan/atau 

perawatan melalui 

terapi berbasis 

komunitas 

(therapeutic 

community) atau 

melalui pendekatan 

keagamaan dan 

tradisional tetap harus 

melakukan Wajib 

Lapor kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor.  

(3) Pecandu Narkotika 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) wajib 

menjalani asesmen. 

komunitas, dan sebagainya ini harus 

melakukan Wajib Lapor juga. Apalagi 

pada ayat (3) dinyatakan bahwa mereka 

harus menjalani asesmen di Instansi 

Wajib Lapor, yang mana jadi 

menimbulkan pertanyaan: apakah 

kemudian mereka harus menjalani 

rehabilitasi di Instansi Wajib Lapor? 

Perlu dipertegas posisi dari terapi 

berbasis komunitas atau pendekatan 

keagamaan dan tradisional – apakah 

diakui sebagai salah satu bentuk 

rehabilitasi tersendiri di luar yang 

diselenggarakan Instansi Wajib Lapor? 

Dan jika ya, maka bagaimana posisi 

Instansi Wajib Lapor dalam melakukan 

pengawasan atau kontrol terhadap 

perkembangan kondisi Pecandu 

narkotika yang menjalani terapi 

tersebut. Juga perlu dikaji bagaimana 

efektivitas bentuk terapi-terapi 

tersebut.  

 

Oleh karena itu perlu pengaturan yang 

lebih tegas terkait keberadaan terapi 

atau rehabilitasi lainnya diluar dari 

rehabilitasi medis dan sosial yang 

disebutkan dalam pasal-pasal 

sebelumnya. Jika dimungkinkan adanya 

lembaga rehabilitasi maka hal ini harus 

secara jelas dan tegas disebutkan dalam 

norma pasal yang mengatur mengenai 

rehabilitasi. 
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10.  Pasal 13  

(1) Pecandu Narkotika yang 

telah melaksanakan 

Wajib Lapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 

wajib menjalani 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2).  

(2) Kewajiban menjalani 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

berlaku juga bagi 

Pecandu Narkotika yang 

diperintahkan 

berdasarkan: a. putusan 

pengadilan jika Pecandu 

Narkotika terbukti 

bersalah melakukan 

tindak pidana Narkotika; 

b. penetapan pengadilan 

jika Pecandu Narkotika 

tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana 

Narkotika.  

(3) Pecandu Narkotika yang 

sedang menjalani proses 

peradilan dapat 

ditempatkan dalam 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Rumusan dalam pasal ini bahwa 

rehabilitasi rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial ini merupakan suatu 

pilihan rehab dengan digunakannya kata 

sambung “dan/atau” pada rumusan 

pasal. Pecandu yang sudah 

melaksanakan wajib lapor atau yang 

sedang berproses di pengadilan wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial. Padahal jika dilihat 

dari ketentuan Pasal 54 UU Narkotika 

secara tegas menyebut bahwa pecandu 

dan korban penyalahguna narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Dengan ini 

sebenarnya UU telah mengamanatkan 

bahwa rehabilitasi medis dan sosial 

merupakan suatu sistem rehabilitasi 

yang harus dijalani, bukan merupakan 

pilihan sebagaimana disebutkan dalam 

PP. 

 

Sehingga perlu perubahan rumusan 

pasal yang lebih tegas sesuai dengan 

amanat UU narkotika terkait dengan 

rehabilitasi dalam pengaturan PP ini. 

Bahwa rehabilitasi medis dan sosial 

merupakan suatu sistem rehabilitasi 

yang integrative yang harus dijalani oleh 

pecandu narkotika sebagai upaya 

pemulihan kondisi Kesehatan. 

 

Selain itu, dari hasil Penelitian LBH 

Masyarakat di tahun 2012 terhadap 388 

Ubah 
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lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial.  

(4) Penempatan dalam 

lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan 

kewenangan penyidik, 

penuntut umum, atau 

hakim sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan 

setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Tim 

Dokter. 

 (5) Ketentuan penempatan 

dalam lembaga 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) berlaku juga 

bagi Korban 

Penyalahgunaan 

Narkotika.  

(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

penempatan dalam 

lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), ayat (4), 

responden dari Rumah Tahanan Kelas I 

Cipinang menunjukkan dari 36% 

terpidana yang berhak mendapat 

rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 

Tahun 2010, hanya 3,1% yang dikenakan 

Pasal 127 ayat (2) UU narkotika.  

 

Ketentuan Pasal 13 ayat (6) yang 

mengatur mengenai Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pelaksanaan 

penempatan dalam Lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau sosial bagi pecandu 

narkotika yang sedang menjalani proses 

peradilan dan bagi korban 

penyalahgunaan narkotika diatur oleh 

Menteri Kesehatan setelah 

berkoordinasi dengan instansi terkait. 

Instansi terkait yang dimaksud disini 

dalam penjelasan disebutkan adalah 

Kumham, Kemsos, Jaksa, Polisi dan BNN. 

Ketentuan ini telah diatur dalam 

Peraturan Menkes Nomor 

2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang 

Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika. 

 

Lalu kemudian pada tahun 2014 keluar 

suatu Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, Menteri Sosial 

Republik Indonesia 
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dan ayat (5) diatur oleh 

Menteri setelah 

berkoordinasi dengan 

instansi terkait. 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014 

Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 

11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 

Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor: 1 

Tahun 2014 Nomor: 

Perber/01/III/2014/BNN Tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika Dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi. Perber ini 

dibuat dalam rangka untuk menjalankan 

amanat Pasal 54 jo Pasal 127 UU 

Narkotika yang bertujuan mewujudkan 

koordinasi dan Kerjasama secara optimal 

antar K/L dalam penanganan pecandu 

narkotika dan Korban penyalahguna 

narkotika dalam melaksanakan proses 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

di tingkat penyidikan, penuntutan, 

persidangan, dan pemidanaan (eksekusi) 

yang memang tidak diatur secara 

lengkap dalam UU Narkotika (yang 

sebenarnya terdapat 1 pasal dalam PP 

ini yaitu Pasal 13 mengatur mengenai hal 

ini namun sayangnya tidak menjadi 

dasar hukum pembentukan Perber).  

 

Pasca dibentuknya Perber inipun, 

beberapa instansi mengeluarkan 

peraturan sektoral mengenai 

rehabilitasi, misalnya: Kementerian 

Hukum dan HAM mengeluarkan 
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Permenkumham Nomor 12/2017 

tentang Penyelenggaraan Layanan 

Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan; Mensos 

menetapkan Permensos Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional 

Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; 

Kejaksaan juga mengeluarkan Peraturan 

Jaksa Agung Nomor PER-

029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk 

Teknis Penanganan Pecandu Narkotika 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

 

Catatan penting terkait dengan 

dibentuknya Perber ini sebenarnya juga 

dapat menjadi pertimbangan bahwa 

pengaturan rehabilitasi yang sifatnya 

lintas sektor ini perlu untuk diatur dalam 

suatu peraturan yang lebih tinggi 

misalnya dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah, mengingat keterlibatan 

beberapa lembaga yang berwenang 

dalam rehabilitasi ini. Dalam PP ini, 

pengaturan mengenai rehabilitasi hanya 

disebutkan dalam 5 pasal yang belum 

dapat memberikan pengaturan yang 

tegas dan jelas mengenai rehabilitasi.  

11.  Pasal 14 

(1) Setiap penyelenggara 

program rehabilitasi 

wajib mempertahankan 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Badan Narkotika Nasional baru pertama 

kali muncul dalam PP ini pada pasal ini. 

Penggunaan frasa…. “bersama-sama 

dengan BNN” menunjukkan perbedaan 

Ubah 
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dan meningkatkan 

kualitas layanan.  

(2) Pembinaan dan 

pengawasan atas kualitas 

layanan dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Sosial, 

bersama-sama dengan 

Badan Narkotika 

Nasional.  

 

rumusan yang digunakan untuk 

menyebut Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial. Rumusan ini 

berpotensi memunculkan ketidak 

tegasan terutama dalam pelaksanaan 

pola koordinasi antar ketiga instansi ini 

serta lembaga mana yang menjadi 

leading sektor dalam hal rehabilitasi dan 

wajib lapor ini.  

 

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) angka 

d dan Pasal 3 huruf n Perpres 23/2010 

tentang BNN, dijelaskan tugas BNN 

terkait rehabilitasi adalah meningkatkan 

kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan sosial baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Hal ini tentunya berpotensi disharmoni 

antara pengaturan dalam PP dan 

Perpres. Ketika dalam PP menyebutkan 

bahwa pembinaan dan pengawasan 

kualitas layanan rehab dilakukan oleh 

Kemenkes dan Kemensos bersama-sama 

dengan BNN, sementara di dalam 

Perpres 23/2010 BNN yang mempunyai 

fungsi utk meningkatkan kemampuan 

dalam hal ini terdapat fungsi pembinaan.  

 

Oleh karena itu perlu kejelasan dan 

penegasan peran dan fungsi BNN dalam 

pengaturan terkait rehabilitasi dan wajib 

lapor ini. 

12.  Pasal 15 s.d Pasal 16 - - - - Tetap 
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13.  Pasal 17 

(1) Rehabilitasi medis dapat 

dilaksanakan melalui 

rawat jalan atau rawat 

inap sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

dengan 

mempertimbangkan hasil 

asesmen.  

 (2) Rehabilitasi sosial dapat 

dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar 

lembaga rehabilitasi 

sosial sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

dengan 

mempertimbangkan hasil 

asesmen.  

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi medis 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri.  

(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri yang 

menyelenggarakan 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

  Ketentuan lebih lanjut dari ayat 3 PP ini 

mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan ini diatur dalam Permenkes 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Institusi Penerima 

Wajib Lapor. Sementara ketentuan lebih 

lanjut dr ayat 4 PP ini mengenai 

pelaksanaan rehab sosial diatur dalam 

Permensos Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya. 

 

Pengaturan yang berbeda ini dalam 

prakteknya tentu menemui kendala, dari 

mulai tidak ada standar pelayanan dan 

sarana prasarana yang berlaku sama 

bagi seluruh institusi penyelenggaran 

rehabilitasi sampai dengan kendala 

koordinasi jika dikaitkan kembali dengan 

keberadaan pengaturan wajib lapor yang 

merupakan bagian dari proses 

rehabilitasi ini.  

 

Oleh karena itu terkait dengan 

rehabilitasi ini perlu diatur dalam 

peraturan yang lebih tinggi dari 

Peraturan Menteri, misalnya dalam PP. 

Mengingat pengaturan terkait 

rehabilitasi cakupan aturannya luas dan 

melibatkan beberapa kementerian 

lembaga. 

Ubah 
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urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

14.  Pasal 18 - - - - Tetap 

15.  Pasal 19 

(1) Kementerian terkait 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

menyampaikan informasi 

Pecandu Narkotika 

kepada Badan Narkotika 

Nasional. 

 (2) Badan Narkotika 

Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan 

sistem informasi Pecandu 

Narkotika. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Teknologi 

Penunjang 

Pelayanan 

Ketersediaa

n data yang 

lengkap dan 

terdigitalisa

si. 

Ketersediaan data yang lengkap dan 

mudah diakses selain merupakan 

tuntutan zaman, sebenarnya juga 

merupakan suatu kebutuhan bagi 

penyelenggara negara tersebut. 

Mengingat basis data yang kuat 

dibutuhkan untuk dapat dijadikan 

pertimbangan dalam 

mengambil/menyusun suatu kebijakan. 

Dengan sistem informasi ini diharapkan 

terdapat integrasi data yang dapat 

diakses oleh Kementerian/Lembaga 

terkait.  

Terkait dengan ketentuan 

penyelenggaraan sistem informasi oleh 

BNN ini dalam beberapa pertemuan 

Pokja dengan BNN diperoleh informasi 

bahwa sampai saat ini penyelenggaraan 

sistem informasi pecandu ini masih 

dilaksanakan secara sektoral pada 

masing-masing kementerian lembaga 

terkait. BNN belum membangun suatu 

sistem data terpadu yang 

mengkoneksikan semua data pecandu 

yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

tersebut.  

 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

perlu dilakukan upaya/langkah 

pembangunan sistem informasi pecandu 

narkotika yang terintegrasi antar 

Ubah dengan memasukkan pengaturan 

terkait sistem informasi ke dalam 

norma pasal di UU Narkotika 
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Kementerian/Lembaga terkait yang 

dikelola oleh BNN sehingga dapat 

mendukung efektivitas rehabilitasi dan 

wajib lapor. Jika dimungkinkan 

pengaturan terkait sistem informasi ini 

dapat dinaikkan ke dalam substansi UU 

Narkotika, mengingat pentingnya 

integrasi sistem informasi ini.  

16.  Pasal 20 

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Wajib Lapor 

dilaksanakan oleh Menteri, 

menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

sosial, dan Badan Narkotika 

Nasional, yang meliputi: a. 

penerapan prosedur Wajib 

Lapor; b. cakupan proses 

Wajib Lapor; dan c. 

tantangan dan hambatan 

proses Wajib Lapor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Masih perlu klarifikasi:  

• Implementasi pasal ini dilapangan? Pola 

monev nya spt apa, tujuan monevnya 

utk apa? 

• Apakah masing-masing dari instansi yang 

diberi kewenangan monitoring dan 

evaluasi melakukannya masing-masing 

atau bersamasama?  

• Untuk Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial, dapat dengan 

mudah dipetakan instansi apa saja yang 

berada di bawah pengawasannya. Tetapi 

untuk BNN menjadi pertanyaan, 

berhubung pada bagian awal mengenai 

Instansi Wajib Lapor, dua lembaga yang 

disebut hanya Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Sosial. Terhadap apa 

BNN memiliki kewenangan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi? 

(meski BNN juga memiliki tempat-

tempat rehabilitasi, tetapi tidak 

disebutkan pada PP ini) 

Ubah 

17.  Pasal 21 - - - - Tetap 

18.  Pasal 22 

(1) Pendanaan 

penyelenggaraan 

- - - Ketentuan pada ayat 1 menyebutkan 

bahwa pendanaan wajib lapor 

dibebankan pada APBN dan APBD. 
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ketentuan Wajib Lapor 

oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara serta 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

(2) Pendanaan pelaksanaan 

rehabilitasi bagi Pecandu 

Narkotika yang tidak 

mampu menjadi 

tanggung jawab 

Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

 

Sementara di ayat 2 nya, pendanaan 

rehabilitasi bagi pecandu yang tidak 

mampu menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

Terkait dua ayat ini kemudian menjadi 

pertanyaan: unsur wajib lapor yang 

dibebankan pd APBN dan APBD meliputi 

apa saja? 

 

Terkait pengaturan pendanaan pada 

beberapa peraturan Menteri ditemukan 

pengaturan yang berbeda-beda. 

Misalnya seperti di Pasal 10 Permenkes 

4/2020 disebutkan bahwa pembiayaan 

pecandu, penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan Narkotika warga negara 

Indonesia yang tidak mampu menjadi 

tanggung jawab pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Kemudian dalam 

Pasal 83 Permensos 9/2017 terkait 

rehablitasi sosial dalam disebutkan 

bahwa semua pecandu dan 

penyalahguna NAPZA ditanggung oleh 

negara untuk mendapatkan rehabilitasi 

sosial. Pengaturan yang berbeda-beda 

ini tentunya dapat menimbulkan 

ketidakjelasan dalam pelaksanaan 

rehabilitasi di lapangan. Oleh karena itu, 

hal ini juga dapat menjadi pertimbangan 

perlunya pengaturan mengenai 

rehabilitasi ini diatur dalam peraturan 

lebih tinggi seperti PP.  

19.  Pasal 23 s.d Pasal 25 - - - - Tetap 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 
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20.  Pasal 1-Pasal 2 - -  - Tetap 

21.  Pasal 3: 

Wajib Lapor dilakukan 

oleh: 

a. orang tua atau wali 

Pecandu Narkotika 

yang belum cukup 

umur; dan 

b.  Pecandu Narkotika 

yang sudah cukup umur 

atau keluarganya 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Budaya 

Hukum 

Masyarakat 

Masyarakat 

paham 

dengan 

peraturan 

tersebut; 

Salah satu tujuan PP ini sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 2 adalah 

mengikutsertakan orang tua, wali, 

keluarga, dan masyarakat dalam 

meningkatkan tanggung jawab terhadap 

Pecandu Narkotika melalui upaya Wajib 

Lapor bagi Pecandu. Namun untuk 

mencapai tujuan ini perlu upaya ekstra 

mengingat adanya stigma negatif yang 

muncul di masyarakat/keluarga terkait 

dengan kondisi para pecandu ini 

(membuat malu keluarga, dsbnya). 

Stigma negatif ini tentunya menyulitkan 

bagi pecandu untuk mendapatkan 

bantuan rehabilitasi. Sehingga banyak 

kemudian pecandu ataupun keluarga 

yang memilih tidak melaporkan anggota 

keluarga yang merupakan pecandu. Bagi 

pecandu sendiri, faktor kesadaran untuk 

melaporkan diri juga sangat minim. 

 

Alasan kurangnya pengetahuan 

mengenai wajib lapor ini mengakibatkan 

pecandu masih punya ketakutan akan 

diproses hukum jika melapor. Selain itu 

tantangan lainnya adalah bahwa tidak 

semua pecandu memiliki keinginan 

untuk sembuh, sama dengan penyakit 

sosial lainnya penyalahgunaan narkotika 

ini sulit jika hendak diberantas sampai 

habis.  

 

Tetap, namun demikian perlu 

memperkuat penyuluhan hukum untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat 

akan bahaya narkotika serta upaya apa 

yang bisa dilakukan oleh keluarga 

maupun masyarakat terkait dengan 

pecandu narkotika ini. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 265 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Dengan banyaknya tantangan terkait 

dengan stigma dan budaya hukum 

masyarakat, maka Pemerintah 

mempunyai tugas berat untuk dapat 

mengubah stigma/pemikiran masyarakat 

ini. Mengubah budaya hukum 

masyarakat tidak selalu harus dilakukan 

dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, perlu upaya atau 

model pendekatan lainnya.  

  

22.  Pasal 4: 

(1) Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika dilakukan di 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor. 

(2) Pusat Kesehatan 

masyarakat, rumah 

sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh 

Menteri. 

(3) Lembaga rehabilitasi 

sosial sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh 

menteri yang 

menyelenggarakan 

urusan pemerintahan 

di bidang sosial. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) 

sebetulnya menunjukkan pembagian 

kewenangan lintas sector terkait, di 

mana untuk pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis sebagai 

institusi penerima wajib lapor ditetapkan 

oleh menteri kesehatan dan lembaga 

rehabilitasi sosial oleh menteri sosial. 

Namun, mengingat sebetulnya 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

semestinya ditujukan menjadi sebuah 

sistem rehabilitasi yang integratif, belum 

nampak ada ketentuan mengenai 

koordinasi di antara kedua kementerian 

ini. Dengan rumusan seperti ini, ada 

kesan rehabilitasi akan berjalan sendiri-

sendiri. 

 

Dalam FGD yang dilaksanakan oleh Pokja 

pada tanggal 12 April 2021 di BPHN, Riza 

Sarasvita-Direktur PLRIP BNN 

menyampaikan bahwa secara global 

Ubah 
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dalam penanganan pecandu narkotika 

hanya dikenal istilah terapi dan 

rehabilitasi. Namun demikian di 

Indonesia, dalam peraturan perundang-

undangan dibedakan menjadi 

rehabilitasi medis dan social. Hal ini 

berdampak pada belum adanya 

keseragaman standar layanan dan 

standar sarana prasarana rehabilitasi 

yang berlaku bagi seluruh institusi yang 

menyelenggarakan layanan rehabilitasi. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Subhan 

Panjaitan-Perwakilan dari NGO Rumah 

Cemara bahwa pendelegasian langsung 

kepada Menteri Kesehatan dan Menteri 

Sosial berpotensi menimbulkan 

terjadinya disintegrasi pelaksanaan 

layanan rehabilitasi diantara 

kementerian terkait.   

 

Perlu dikaji lebih jauh dalam prakteknya 

bagaimana pola koordinasi di antara 

kedua sistem rehabilitasi ini. Apakah 

diperlukan penentuan satu lembaga 

sebagai leading sector untuk 

memastikan kedua sistem rehabilitasi ini 

dapat mewujudkan rehabilitasi yang 

integratif.  

 

Sebagai catatan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) 

telah membebankan kewajiban bagi 

kedua kementerian menyampaikan data 

dan informasi mengenai Pecandu 

Narkotika pada BNN dan BNN 
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menyelenggarakan sistem informasi 

Pecandu Narkotika. Dan Pasal 20 

kembali memunculkan BNN sebagai 

salah satu pelaku pengawasan. Namun 

tetap belum terdapat kejelasan di mana 

posisi BNN jika disandingkan dengan 

Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial yang sedari awal 

disebutkan dalam PP ini.  

23.  Pasal 5 ayat (3): 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai ketenagaan 

serta standar sarana dan 

pelayanan rehabilitasi 

medis atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

masing-masing diatur 

dengan Peraturan Menteri 

dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

sosial. 

Ketepatan 

Jenis PUU 

  Ketentuan dalam pasal ini terkait 

rehabilitasi medis diatur dalam 

Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Institusi 

Penerima Wajib Lapor. Sementara 

terkait dengan rehabilitasi social diatur 

daam Permensos Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial Bagi Pecandu dan Korban 

Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif Lainnya.  

 

Pengaturan mengenai rehabilitasi 

dimana ruang lingkupnya lebih luas serta 

melibatkan lintas sektor didelegasikan ke 

dalam peraturan menteri tidak sesuai 

dengan dimensi ketepatan jenis 

peraturan perundang-undangan. 

Ketidaktepatan pendelegasian ini 

menyebabkan: belum adanya standar 

layanan dan standar sarana prasarana 

rehabilitasi yang berlaku bagi seluruh 

institusi yang menyelenggarakan layanan 

rehabilitasi, ketidakjelasan kapan 

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial 

Ubah 
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diberikan, apakah diberikan secara 

bertahap atau sekaligus, serta kendala 

koordinasi antara K/L yang terlibat 

dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat 

dilaksanakan secara sinergis.  

 

Ketentuan rehabilitasi seharusnya diatur 

dalam bentuk peraturan pemerintah. 

Sehingga ketentuan dalam Pasal 55 UU 

35/2009 juga perlu diubah dimana 

delegasi kepada PP dalam hal 

pelaksanaan rehabilitasi, dimana wajib 

lapor menjadi bagian dari proses 

rehabilitasi terhadap pecandu. 

24.  Pasal 6: 

(1) Wajib Lapor 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 

3 dilakukan dengan 

melaporkan Pecandu 

Narkotika kepada 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor. 

(2) Dalam hal laporan 

dilakukan selain pada 

Institusi Penerima 

Wajib Lapor, petugas 

yang menerima 

Laporan 

meneruskannya 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Dalam penjelasan dikatakan bahwa 

Kepolisian Negara RI dan BNN dapat 

menerima laporan dari penerima wajib 

lapor. Ketentuan pasal ini perlu 

disandingkan dengan ketentuan dalam 

Pasal 128 UU 35/2009 tentang Narkotika 

dimana terdapat ketentuan pidana bagi 

pecandu narkotika. 

Dalam implementasinya juga ditemukan 

ketika seseorang melaporkan diri pada 

kepolisian/BNN, besar kemungkinan ia 

justru akan diproses secara pidana dan 

tidak diarahkan pada rehabilitasi. Dalam 

FGD Pokja yang dilaksanakan di BPHN 

tanggal 12 April 2021, Riza Sarasvita, 

Direktur PLRIP BNN dan Subhan 

Panjaitan, perwakilan dari Rumah 

Cemara menyampaikan walaupun telah 

ada pengecualian dalam Pasal 128 ayat 2 

& 3 namun hal ini tidak serta merta 

Ubah rumusan pasal lebih tegas terkait 

kewajiban institusi selain IPWL yang 

menerima wajib lapor dari pecandu 

narkotika untuk dapat memproses 

wajib lapor tersebut sesuai amanat 

Pasal 128 ayat 2 & 3 UU Narkotika.  

Selain itu perlu kejelasan alur 

penerimaan wajib lapor yang 

dilaksanakan oleh institusi selain IPWL.    
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membebaskan pecandu dari proses 

pidana. Karena ketentuan “tidak 

dituntut pidana” tidak serta merta 

menghilangkan proses pidana seperti 

penangkapan dan penahanan 

(dekriminalisasi).  

 

Ketentuan ini dalam praktiknya 

bertentangan dengan tujuan peraturan 

perundang-undangan yang hendak 

mengedepankan rehabilitasi bagi 

Pecandu narkotika.  

Oleh karena itu perlu perubahan 

rumusan dalam Pasal 128 UU 35/2009 

serta penambahan ketentuan sebagai 

penegasan IPWL wajib melanjutkan 

laporan tersebut ke dalam proses 

rehabilitasi. Selain itu juga aparat 

penegak hukum (Polisi dan BNN) yang 

menerima wajib lapor harus dapat 

memastikan pelaksanaan terhadap Pasal 

128 ayat 2 dan 3 UU narkotika tsb, 

sehingga tujuan pembentukan peraturan 

terkait wajib lapor ini dapat tercapai. 

25.  Pasal 7 s.d Pasal 9 - - - - Tetap 

26.  Pasal 10: 

(1) Pecandu Narkotika 

yang telah melaporkan 

diri atau dilaporkan 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor 

diberi kartu lapor diri 

setelah menjalani 

asesmen. 

- - - Terkait dengan pemberian kartu lapor 

diri, dalam ketentuan selanjutnya tidak 

ditemukan norma pengaturan ataupun 

penjelasan mengenai kartu lapor diri 

dengan program rehabilitasi (baik medis 

ataupun sosial).   

 

Di dalam Ayat 2-nya disebutkan bahwa  

kartu lapor diri berlaku untuk 2 kali masa 

Ubah rumusan menjadi lebih tegas 

relasi kartu lapor diri dengan 

rehabilitasi 
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(2) Kartu lapor diri 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) berlaku untuk 2 

(dua) kali masa 

perawatan. 

(3) Kartu lapor diri 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) diberikan oleh 

Pimpinan Institusi 

Penerima Wajib Lapor. 

perawatan, dimana dalam penjelasan 

pasal disebutkan yang dimaksud dengan 

“masa perawatan” adalah suatulayanan 

program rencana terapi dibuat 

berdasarkan hasil asesmen yang 

komprehensif yang sesuai dengan 

kondisi klien dengan jenis gangguan 

penggunaan Narkotika dan kebutuhan 

individu/klien/Pecandu Narkotika 

dengan program yang dijalankan 

mengikuti program yang tersedia di 

layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) 

sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan 

Standar Pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi Gangguan Penggunaan 

Narkotika yang ditetapkan Menteri.  

 

Oleh karena itu perlu penegasan atau 

penjelasan lebih lanjut mengenai 

kemanfaatan kartu lapor diri ini sebagai 

bagian dari rehabilitasi dan wajib lapor 

bagi pecandu, serta penegasan masa 

perawatan yang dimaksud dalam ayat 2 

nya sebagai bagian dari rehabilitasi.  

27.  Pasal 11 - - - -- Tetap 

28.  Pasal 12 

 (1) Pecandu Narkotika 

yang sedang menjalani 

pengobatan dan/atau 

perawatan di rumah 

sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan 

lainnya, dan lembaga 

rehabilitasi medis dan 

Disharmoni 

Pengaturan 

 

Kejelasan 

Rumusan 

- - Pengobatan dan/atau perawatan melalui 

terapi berbasis komunitas atau 

pendekatan keagamaan dan tradisional 

tiba-tiba disebutkan dalam Pasal 12 ayat 

(2). Sebelumnya, jenis pengobatan 

dan/atau perawatan ini tidak pernah 

disebutkan (hanya disebutkan terdapat 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial). 

Menjadi membingungkan ketika tiba-

Ubah 
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sosial Wajib Lapor 

kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor.  

(2) Pecandu Narkotika 

yang sedang menjalani 

pengobatan dan/atau 

perawatan melalui 

terapi berbasis 

komunitas 

(therapeutic 

community) atau 

melalui pendekatan 

keagamaan dan 

tradisional tetap harus 

melakukan Wajib 

Lapor kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor.  

(3) Pecandu Narkotika 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) wajib 

menjalani asesmen. 

tiba dinyatakan bahwa mereka yang 

menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui terapi berbasis 

komunitas, dan sebagainya ini harus 

melakukan Wajib Lapor juga. Apalagi 

pada ayat (3) dinyatakan bahwa mereka 

harus menjalani assesmen di Instansi 

Wajib Lapor, yang mana jadi 

menimbulkan pertanyaan: apakah 

kemudian mereka harus menjalani 

rehabilitasi di Instansi Wajib Lapor? 

Perlu dipertegas posisi dari terapi 

berbasis komunitas atau pendekatan 

keagamaan dan tradisional – apakah 

diakui sebagai salah satu bentuk 

rehabilitasi tersendiri di luar yang 

diselenggarakan Instansi Wajib Lapor? 

Dan jika ya, maka bagaimana posisi 

Instansi Wajib Lapor dalam melakukan 

pengawasan atau kontrol terhadap 

perkembangan kondisi Pecandu 

narkotika yang menjalani terapi 

tersebut. Juga perlu dikaji bagaimana 

efektivitas bentuk terapi-terapi 

tersebut.  

 

Oleh karena itu perlu pengaturan yang 

lebih tegas terkait keberadaan terapi 

atau rehabilitasi lainnya diluar dari 

rehabilitasi medis dan sosial yang 

disebutkan dalam pasal-pasal 

sebelumnya. Jika dimungkinkan adanya 

lembaga rehabilitasi maka hal ini harus 

secara jelas dan tegas disebutkan dalam 
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norma pasal yang mengatur mengenai 

rehabilitasi. 

29.  Pasal 13  

(1) Pecandu Narkotika yang 

telah melaksanakan 

Wajib Lapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 

wajib menjalani 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2).  

(2) Kewajiban menjalani 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

berlaku juga bagi 

Pecandu Narkotika yang 

diperintahkan 

berdasarkan: a. putusan 

pengadilan jika Pecandu 

Narkotika terbukti 

bersalah melakukan 

tindak pidana Narkotika; 

b. penetapan pengadilan 

jika Pecandu Narkotika 

tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana 

Narkotika.  

(3) Pecandu Narkotika yang 

sedang menjalani proses 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Rumusan dalam pasal ini bahwa 

rehabilitasi rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial ini merupakan suatu 

pilihan rehab dengan digunakannya kata 

sambung “dan/atau” pada rumusan 

pasal. Pecandu yang sudah 

melaksanakan wajib lapor atau yang 

sedang berproses di pengadilan wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial. Padahal jika dilihat 

dari ketentuan Pasal 54 UU Narkotika 

secara tegas menyebut bahwa pecandu 

dan korban penyalahguna narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Dengan ini 

sebenarnya UU telah mengamanatkan 

bahwa rehabilitasi medis dan sosial 

merupakan suatu sistem rehabilitasi 

yang harus dijalani, bukan merupakan 

pilihan sebagaimana disebutkan dalam 

PP. 

 

Sehingga perlu perubahan rumusan 

pasal yang lebih tegas sesuai dengan 

amanat UU narkotika terkait dengan 

rehabilitasi dalam pengaturan PP ini. 

Bahwa rehabilitasi medis dan sosial 

merupakan suatu sistem rehabilitasi 

yang integrative yang harus dijalani oleh 

pecandu narkotika sebagai upaya 

pemulihan kondisi Kesehatan. 

 

Ubah 
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peradilan dapat 

ditempatkan dalam 

lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial.  

(4) Penempatan dalam 

lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan 

kewenangan penyidik, 

penuntut umum, atau 

hakim sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan 

setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Tim 

Dokter. 

 (5) Ketentuan penempatan 

dalam lembaga 

rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) berlaku juga 

bagi Korban 

Penyalahgunaan 

Narkotika.  

(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

penempatan dalam 

lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau 

rehabilitasi sosial 

Selain itu, dari hasil Penelitian LBH 

Masyarakat di tahun 2012 terhadap 388 

responden dari Rumah Tahanan Kelas I 

Cipinang menunjukkan dari 36% 

terpidana yang berhak mendapat 

rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 

Tahun 2010, hanya 3,1% yang dikenakan 

Pasal 127 ayat (2) UU narkotika.  

 

Ketentuan Pasal 13 ayat (6) yang 

mengatur mengenai Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pelaksanaan 

penempatan dalam Lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau sosial bagi pecandu 

narkotika yang sedang menjalani proses 

peradilan dan bagi korban 

penyalahgunaan narkotika diatur oleh 

Menteri Kesehatan setelah 

berkoordinasi dengan instansi terkait. 

Instansi terkait yang dimaksud disini 

dalam penjelasan disebutkan adalah 

Kumham, Kemsos, Jaksa, Polisi dan BNN. 

Ketentuan ini telah diatur dalam 

Peraturan Menkes Nomor 

2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang 

Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika. 

 

Lalu kemudian pada tahun 2014 keluar 

suatu Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Menteri Kesehatan 
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sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5) diatur oleh 

Menteri setelah 

berkoordinasi dengan 

instansi terkait. 

Republik Indonesia, Menteri Sosial 

Republik Indonesia 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014 

Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 

11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 

Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor: 1 

Tahun 2014 Nomor: 

Perber/01/III/2014/BNN Tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika Dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi. Perber ini 

dibuat dalam rangka untuk menjalankan 

amanat Pasal 54 jo Pasal 127 UU 

Narkotika yang bertujuan mewujudkan 

koordinasi dan Kerjasama secara optimal 

antar K/L dalam penanganan pecandu 

narkotika dan Korban penyalahguna 

narkotika dalam melaksanakan proses 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

di tingkat penyidikan, penuntutan, 

persidangan, dan pemidanaan (eksekusi) 

yang memang tidak diatur secara 

lengkap dalam UU Narkotika (yang 

sebenarnya terdapat 1 pasal dalam PP 

ini yaitu Pasal 13 mengatur mengenai hal 

ini namun sayangnya tidak menjadi 

dasar hukum pembentukan Perber).  

 

Pasca dibentuknya Perber inipun, 

beberapa instansi mengeluarkan 

peraturan sektoral mengenai 
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rehabilitasi, misalnya: Kementerian 

Hukum dan HAM mengeluarkan 

Permenkumham Nomor 12/2017 

tentang Penyelenggaraan Layanan 

Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan; Mensos 

menetapkan Permensos Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional 

Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; 

Kejaksaan juga mengeluarkan Peraturan 

Jaksa Agung Nomor PER-

029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk 

Teknis Penanganan Pecandu Narkotika 

Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  

 

Catatan penting terkait dengan 

dibentuknya Perber ini sebenarnya juga 

dapat menjadi pertimbangan bahwa 

pengaturan rehabilitasi yang sifatnya 

lintas sector ini perlu untuk diatur dalam 

suatu peraturan yang lebih tinggi 

misalnya dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah, mengingat keterlibatan 

beberapa lembaga yang berwenang 

dalam rehabilitasi ini. Dalam PP ini, 

pengaturan mengenai rehabilitasi hanya 

disebutkan dalam 5 pasal yang belum 

dapat memberikan pengaturan yang 

tegas dan jelas mengenai rehabilitasi.  

30.  Pasal 14 Disharmoni 

Pengaturan 

- - Badan Narkotika Nasional baru pertama 

kali muncul dalam PP ini pada pasal ini. 

Ubah 
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(1) Setiap penyelenggara 

program rehabilitasi 

wajib mempertahankan 

dan meningkatkan 

kualitas layanan.  

(2) Pembinaan dan 

pengawasan atas kualitas 

layanan dilakukan oleh 

Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Sosial, 

bersama-sama dengan 

Badan Narkotika 

Nasional.  

 

Penggunaan frasa…. “bersama-sama 

dengan BNN” menunjukkan perbedaan 

rumusan yang digunakan untuk 

menyebut Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial. Rumusan ini 

berpotensi memunculkan ketidak 

tegasan terutama dalam pelaksanaan 

pola koordinasi antar ketiga instansi ini 

serta lembaga mana yang menjadi 

leading sektor dalam hal rehabilitasi dan 

wajib lapor ini.  

 

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) angka 

d dan Pasal 3 huruf n Perpres 23/2010 

tentang BNN, dijelaskan tugas BNN 

terkait rehbilitasi adalah meningkatkan 

kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan sosial baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Hal ini tentunya berpotensi disharmoni 

antara pengaturan dalam PP dan 

Perpres. Ketika dalam PP menyebutkan 

bahwa pembinaan dan pengawasan 

kualitas layanan rehab dilakukan oleh 

Kemkes dan Kemsos bersama-sama 

dengan BNN, sementara di dalam 

Perpres 23/2010 BNN yang mempunyai 

fungsi utk meningkatkan kemampuan 

dalam hal ini terdapat fungsi pembinaan.  

 

Oleh karena itu perlu kejelasan dan 

penegasan peran dan fungsi BNN dalam 

pengaturan terkait rehabilitasi dan wajib 

lapor ini. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 277 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

31.  Pasal 15 s.d Pasal 16 - - - - Tetap 

32.  Pasal 17 

(1) Rehabilitasi medis dapat 

dilaksanakan melalui 

rawat jalan atau rawat 

inap sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

dengan 

mempertimbangkan hasil 

asesmen.  

 (2) Rehabilitasi sosial dapat 

dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar 

lembaga rehabilitasi 

sosial sesuai dengan 

rencana rehabilitasi 

dengan 

mempertimbangkan hasil 

asesmen.  

(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi medis 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri.  

(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri yang 

menyelenggarakan 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

  Ketentuan lebih lanjut dari ayat 3 PP ini 

mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

Ketentuan ini diatur dalam Permenkes 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Institusi Penerima 

Wajib Lapor. Sementara ketentuan lebih 

lanjut dr ayat 4 PP ini mengenai 

pelaksanaan rehab sosial diatur dalam 

Permensos Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi 

Pecandu dan Korban Penyalagunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Lainnya. 

 

Pengaturan yang berbeda ini dalam 

prakteknya tentu menemui kendala, dari 

mulai tidak ada standar pelayanan dan 

sarana prasarana yang berlaku sama 

bagi seluruh institusi penyelenggaran 

rehabilitasi sampai dengan kendala 

koordinasi jika dikaitkan kembali dengan 

keberadaan pengaturan wajib lapor yang 

merupakan bagian dari proses 

rehabilitasi ini.  

 

Oleh karena itu terkait dengan 

rehabilitasi ini perlu diatur dalam 

peraturan yang lebih tinggi dari 

Peraturan Menteri, misalnya dalam PP. 

Mengingat pengaturan terkait 

rehabilitasi cakupan aturannya luas dan 

Ubah 
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urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

melibatkan beberapa kementerian 

lembaga. 

33.  Pasal 18 - - - - Tetap 

34.  Pasal 19 

(1) Kementerian terkait 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) 

menyampaikan informasi 

Pecandu Narkotika 

kepada Badan Narkotika 

Nasional. 

 (2) Badan Narkotika 

Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan 

sistem informasi Pecandu 

Narkotika. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Teknologi 

Penunjang 

Pelayanan 

Ketersediaa

n data yang 

lengkap dan 

terdigitalisa

si. 

Ketersediaan data yang lengkap dan 

mudah diakses selain merupakan 

tuntutan jaman, sebenarnya juga 

merupakan suatu kebutuhan bagi 

penyelenggara negara tersebut. 

Mengingat basis data yang kuat 

dibutuhkan untuk dapat dijadikan 

pertimbangan dalam 

mengambil/menyusun suatu kebijakan. 

Dengan sistem informasi ini diharapkan 

terdapat integrasi data yang dapat 

diakses oleh Kementerian/Lembaga 

terkait.  

Terkait dengan ketentuan 

penyelenggaraan sistem informasi oleh 

BNN ini dalam beberapa pertemuan 

Pokja dengan BNN diperoleh informasi 

bahwa sampai saat ini penyelenggaraan 

sistem informasi pecandu ini masih 

dilaksanakan sscara sektoral pada 

masing-masing kementerian lembaga 

terkait. BNN belum membangun suatu 

sistem data terpadu yang 

mengkoneksikan seua data pecandu 

yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

tersebut.  

 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

perlu dilakukan upaya/langkah 

pembangunan sistem informasi pecandu 

narkotika yang terintegrasi antar 

Ubah dengan memasukkan pengaturan 

terkait sistem informasi ke dalam 

norma pasal di UU Narkotika 
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Kementerian/Lembaga terkait yang 

dikelola oleh BNN sehingga dapat 

mendukung efektivitas rehabilitasi dan 

wajib lapor. Jika dimungkinkan 

pengaturan terkait sistem informasi ini 

dapat dinaikkan ke dalam substansi UU 

Narkotika, mengingat pentingnya 

integrasi sistem informasi ini.  

35.  Pasal 20 

Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Wajib Lapor 

dilaksanakan oleh Menteri, 

menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

sosial, dan Badan Narkotika 

Nasional, yang meliputi: a. 

penerapan prosedur Wajib 

Lapor; b. cakupan proses 

Wajib Lapor; dan c. 

tantangan dan hambatan 

proses Wajib Lapor. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Masih perlu klarifikasi:  

• Implementasi pasal ini dilapangan? Pola 

monev nya spt apa, tujuan monevnya 

utk apa? 

• Apakah masing-masing dari instansi yang 

diberi kewenangan monitoring dan 

evaluasi melakukannya masing-masing 

atau bersamasama?  

• Untuk Kementerian Kesehatan dan 

Kementerian Sosial, dapat dengan 

mudah dipetakan instansi apa saja yang 

berada di bawah pengawasannya. Tetapi 

untuk BNN menjadi pertanyaan, 

berhubung pada bagian awal mengenai 

Instansi Wajib Lapor, dua lembaga yang 

disebut hanya Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Sosial. Terhadap apa 

BNN memiliki kewenangan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi? 

(meski BNN juga memiliki tempat-

tempat rehabilitasi, tetapi tidak 

disebutkan pada PP ini) 

Ubah 

36.  Pasal 21 - - - - Tetap 

37.  Pasal 22 

(1) Pendanaan 

penyelenggaraan 

- - - Ketentuan pada ayat 1 menyebutkan 

bahwa pendanaan wajib lapor 

dibebankan pada APBN dan APBD. 
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ketentuan Wajib Lapor 

oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara serta 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

(2) Pendanaan pelaksanaan 

rehabilitasi bagi Pecandu 

Narkotika yang tidak 

mampu menjadi 

tanggung jawab 

Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.  

 

Sementara di ayat 2 nya, pendanaan 

rehabilitasi bagi pecandu yang tidak 

mampu menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan pemerintah daerah.  

Terkait dua ayat ini kemudian menjadi 

pertanyaan: unsur wajib lapor yang 

dibebankan pd APBN dan APBD meliputi 

apa saja? 

 

Terkait pengaturan pendanaan pada 

beberapa peraturan Menteri ditemukan 

pengaturan yang berbeda-beda. 

Misalnya seperti di Pasal 10 Permenkes 

4/2020 disebutkan bahwa pembiayaan 

pecandu, penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan Narkotika warga negara 

Indonesia yang tidak mampu menjadi 

tanggung jawab pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Kemudian dalam 

Pasal 83 Permensos 9/2017 terkait 

rehablitasi sosial dalam disebutkan 

bahwa semua pecandu dan 

penyalahguna NAPZA ditanggung oleh 

negara untuk mendapatkan rehabilitasi 

sosial. Pengaturan yang berbeda-beda 

ini tentunya dapat menimbulkan 

ketidakjelasan dalam pelaksanaan 

rehabilitasi di lapangan. Oleh karena itu, 

hal ini juga dapat menjadi pertimbangan 

perlunya pengaturan mengenai 

rehabilitasi ini diatur dalam peraturan 

lebih tinggi seperti PP.  

38.  Pasal 23 s.d Pasal 25 - - - - Tetap 
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1.  Konsideran Menimbang 

bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 32, Pasal 

62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 

90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 

100 ayat (2), dan Pasal 101 

ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, perlu 

menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika; 

 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Melaksanakan 

ketentuan 

Undang-

undang 

Diperintahkan 

secara tegas 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (PP 

Pelaksanaan UU Narkotika) ini dibentuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, 

Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, 

Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

• Pasal 32 UU Narkotika:  Kegiatan 

Transito Narkotika 

• Pasal 62 UU Narkotika:  Pembinaan 

dan pengawasan terhadap kegiatan 

yang berhubungan dengan Narkotika 

• Pasal 89 ayat (2) UU Narkotika:  Syarat 

dan tata cara penyimpanan, 

pengamanan, dan pengawasan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita 

• Pasal 90 ayat (2) UU Narkotika:  Syarat 

dan tata cara pengambilan dan 

pengujian sampel di laboratorium 

tertentu 

• Pasal 94 UU Narkotika:  Syarat dan tata 

cara penyerahan dan pemusnahan 

barang sitaan 

• Pasal 100 ayat (2) UU Narkotika: Tata 

cara perlindungan terhadap Saksi, 

pelapor, penyidik, penuntut umum, 

dan hakim yang memeriksa perkara 

Tetap  
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tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika beserta keluarganya 

• Pasal 101 ayat (4) UU Narkotika: Tata 

cara penggunaan harta kekayaan atau 

aset yang diperoleh dari hasil tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan tindak pidana pencucian 

uang dari tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 

      Sesuai dengan petunjuk No. 198 

lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, 

Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi dapat mendelegasikan 

kewenangan mengatur lebih lanjut 

kepada Peraturan Perundang-

undangan yang lebih rendah. Dengan 

demikian PP Pelaksanaan UU 

Narkotika sudah tepat jenisnya, karena 

memang dibentuk dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Undang-

undang, serta pendelegasiannya diatur 

secara tegas. 

2.  Pasal 1 

Ketentuan Umum  

 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Definisi barang sitaan dalam peraturan 

pemerintah ini terlalu luas, karena 

mencakup alat atau barang yang digunakan 

untuk memproduksi dan mendistribusikan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta 

harta kekayaan atau harta benda yang 

merupakan hasil tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana 

Ubah  

Peraturan pemerintah ini 

seharusnya cukup mengatur 

barang sitaan dalam arti 

khusus, yakni mencakup 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, atau yang diduga 

Narkotika dan Prekursor 
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pencucian uang dari tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang dikenakan 

penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Definisi ini tidak sejalan dengan ketentuan 

terkait penyisihan dan pengujian (Pasal 15-

Pasal 19), penyimpanan (pasal 20-pasal 21), 

serta pemusnahan (Pasal 26-Pasal 30) 

barang sitaan yang sebenarnya ditujukan 

pada objek Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, atau yang mengandung 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Ketentuan terkait penyisihan dan pengujian, 

penyimpanan, serta pemusnahan tersebut 

tentunya tidak tepat untuk dilakukan 

terhadap barang sitaan dalam arti luas. 

Misalnya terhadap barang sitaan harta 

benda yang merupakan hasil tindak pidana 

Narkotika berupa mobil tentunya tidak perlu 

disisihkan untuk diuji, tidak perlu disimpan di 

tempat yang khusus sesuai dengan Pasal 21, 

serta tidak perlu dimusnahkan.  

 

Selain itu ketidaktepatan definisi tersebut 

juga berimplikasi pada pengelolaan barang 

sitaan. Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur 

bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah 

barang benda sitaan negara, yang 

selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat 

(1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang 

pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN 

Narkotika, atau yang 

mengandung Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 
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(Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). 

Artinya barang sitaan dalam artian umum 

yang dipergunakan untuk keperluan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan seharusnya disimpan 

dalam RUPBASAN. Sedangkan peraturan 

pemerintah ini seharusnya cukup mengatur 

barang sitaan dalam arti khusus, yakni 

mencakup Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, atau yang mengandung 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

3.  Pasal 2 s.d Pasal 3 

 

- - - - Tetap 

4.  Pasal 4 

(1) Penanggung Jawab 

Pengangkut Narkotika yang 

melakukan Transito 

Narkotika dilarang 

mengubah negara tujuan.  

(2) Larangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan dalam hal 

terjadi keadaan tertentu 

dengan kewajiban 

memenuhi persyaratan 

berupa dokumen sebagai 

berikut: a. SPE dari 

pemerintah negara 

pengekspor Narkotika yang 

menyatakan perubahan 

negara tujuan; b. SPI dari 

pemerintah negara 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, istilah, 

kata 

Kejelasan Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Perubahan 

negara tujuan wajib diberitahukan oleh 

Penanggung Jawab Pengangkut kepada Kepala 

Kantor Bea dan Cukai, setelah mendapat izin 
dari Menteri. 

 

Apakah frasa “izin dari menteri” di sini 

merujuk pada izin perubahan negara tujuan 

atau merupakan izin untuk menyampaikan 

kepada kepala kantor bea dan cukai? Jika yang 

dimaksud adalah yang kedua, tidak masuk 

akal, mengapa untuk melapor saja perlu izin 

dari menteri? Rumusan pasal ini ambigu.  Jika 

merujuk pada pasal-pasal sebelumnya dan 

Ketentuan Pasal 6, sepertinya yang dimaksud 

adalah izin menteri terhadap perubahan 

tujuan pengangkutan. Rumusan pasal ini perlu 

diubah agar tidak menimbulkan multitafsir. 

Ubah  

Perlu mengubah rumusan 

ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

agar tidak menimbulkan 

multitafsir dengan 

memperjelas pihak yang 

wajib melakukan 

pemberitahuan. 
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pengimpor Narkotika yang 

baru; c. SPE sebelumnya; 

dan d. SPI dari negara 

tujuan yang lama beserta 

surat pembatalannya.  

(3) Perubahan negara 

tujuan wajib diberitahukan 

oleh Penanggung Jawab 

Pengangkut kepada Kepala 

Kantor Bea dan Cukai, 

setelah mendapat izin dari 

Menteri. 

 

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya 

dalam kalimat tidak jelas. 

5.  Pasal 5 

(1) Selama menunggu 

dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf a sampai 

dengan huruf d, Narkotika 

tetap disimpan di kawasan 

pabean dan tanggung 

jawab pengawasannya 

berada di bawah pejabat 

Bea dan Cukai.  

(2) Penanggung Jawab 

Pengangkut wajib 

memberitahukan 

perubahan negara tujuan 

dengan menunjukkan 

dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf a sampai 

dengan huruf d kepada 

pejabat Bea dan Cukai. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Bandingkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

yang menyatakan Perubahan negara tujuan 

wajib diberitahukan oleh Penanggung Jawab 

Pengangkut kepada Kepala Kantor Bea dan 

Cukai, setelah mendapat izin dari Menteri. 

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) hampir materi 

muatannya merupakan pengulangan dari 

ketentuan Pasal 4 ayat (3). Sebaiknya 

ketentuan Pasal 4 ayat (3) diperbaiki dengan 

memperjelas pihak yang wajib melakukan 

pemberitahuan dan Pasal 5 ayat (2) dicabut 

demi kepastian hukum karena ketentuan 

pengulangan sangat tidak efektif dan efisien. 

Cabut  

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

perlu dicabut demi kepastian 

hukum. 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 286 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

 

6.  Pasal 6 – Pasal 20 - - - - Tetap 

7.  Pasal 21 

(1) Tempat penyimpanan 

Barang Sitaan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) 

sekurang-kurangnya 

harus memenuhi syarat: 

a. lemari besi atau 

brankas untuk 

menyimpan yang 

memiliki kunci elektronik 

dan kode lemari besi 

yang diletakan di dalam 

ruangan dengan dinding 

tembok yang kuat, langit-

langit dan jendela 

dilengkapi jeruji besi baja 

dan mempunyai satu 

pintu dengan sistem 

penguncian ganda atau 

yang setara dengan itu; 

dan b. terpisah dari 

Barang Sitaan lainnya.  

(2) Tempat penyimpanan 

Barang Sitaan harus 

dipisahkan sesuai dengan 

bentuk fisik dan tingkat 

bahayanya, dengan 

ketentuan apabila: a. 

berupa tanaman, disim-

pan dalam wadah yang 

tidak mudah rusak dan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketegasan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam 

hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang 

penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, 

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tetap melakukan 

penyimpanan di tempat lain dan melakukan 

Pengamanan, serta segera mengajukan 

permohonan Pemusnahan Barang Sitaan 

kepada kepala kejaksaan negeri setempat. 

 

Tidak jelas apa yang dimaksud dengan frasa 

“tempat lain” di sini. Tidakkah sebaiknya 

dirinci tempat yang dimaksud apa saja? 

Mengingat objek yang diatur ini sangat 

penting, yaitu narkotika dan prekursor 

narkotika. Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 

245 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya 

dalam kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu pengaturan kembali 

dan diperjelas frasa “tempat 

lain” demi kepastian hukum. 
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disegel; b. berupa cairan, 

berbentuk serbuk, atau 

padat disimpan dalam 

wadah yang memenuhi 

syarat farmakope dan 

disegel. (3) Dalam hal 

Barang Sitaan melebihi 

kapasitas ruang penyim-

panan Barang Sitaan 

yang tersedia, penyidik 

BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia tetap 

melakukan penyimpanan 

di tempat lain dan 

melakukan Pengamanan, 

serta segera mengajukan 

permohonan 

Pemusnahan Barang 

Sitaan kepada kepala 

kejaksaan negeri 

setempat. 

 

8.  Pasal 22 s.d Pasal 24 - - - - Tetap 

9.  Pasal 25 

(1) Dalam hal terdapat 

sisa dari penggunaan 

untuk kepentingan 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, dan untuk 

kepentingan pendidikan 

dan pelatihan 

sebagaimana dimaksud 

Disharmoni   

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

kewenangan 

yang tidak 

konsisten/sal

ing 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

Pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) ini dapat 

disimpulkan bahwa kementerian/lembaga 

wajib untuk melakukan pemusnahan, 

sementara pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

dinyatakan bahwa yang melaksanakan 

pemusnahan barang sitaan terbatas pada 

penyidik BNN, penyidik kepolisian, dan jaksa. 

Ada pengaturan yang tidak lengkap, yaitu 

mengenai koordinasi antara kementerian/ 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan 

ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

demi kepastian hukum. 

Perlu pengaturan tambahan 

terkait koordinasi antara 

kementerian/ lembaga 

dengan penegak hukum yang 

berwenang melakukan 
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dalam Pasal 23 ayat (2) 

huruf b dan huruf c, 

kementerian/lembaga 

yang bersangkutan wajib 

melakukan Pemusnahan 

terhadap barang yang 

sudah daluwarsa.  

(2) Pemusnahan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib 

dibuatkan berita acara 

oleh petugas yang 

bersangkutan yang 

sekurang-kurangnya 

memuat: a. nama, jenis, 

bentuk, warna, sifat, dan 

jumlah barang, atau 

berat Barang Sitaan; b. 

keterangan mengenai 

tempat, jam, hari, 

tanggal, bulan, dan tahun 

dilakukannya 

pemusnahan; c. 

keterangan mengenai 

pemilik atau yang 

menguasai tanaman 

Narkotika; d. nomor 

penetapan status barang 

sitaan dari kejaksaan; 

dan e. tanda tangan dan 

identitas lengkap petugas 

yang bersangkutan.  

peraturan 

yang sama) 

lembaga dengan penegak hukum yang 

berwenang melakukan pemusnahan. 

Ketentuan ini membebankan kewajiban bagi 

kementerian/lembaga untuk melakukan 

pemusnahan padahal kementerian/lembaga 

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemusnahan. 

pemusnahan demi kepastian 

hukum. 

10.  Pasal 26 Disharmoni 

Pengaturan 

- - Rumusan pasal ini tidak jelas. Terhadap apa 

saja penyidik dapat melakukan pemusnahan 

Ubah  
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(1) Pelaksanaan 

Pemusnahan Barang 

Sitaan dilakukan oleh: a. 

penyidik BNN dan penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

berdasarkan penetapan 

kepala kejaksaan negeri 

setempat; dan b. jaksa 

berdasarkan putusan 

pengadilan yang 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap.  

(2) Selain Pemusnahan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, 

penyidik BNN dan penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dapat 

melakukan Pemusnahan 

Barang Sitaan berupa 

tanaman Narkotika tanpa 

melalui penetapan kepala 

kejaksaan negeri 

setempat, termasuk: a. 

sisa dari hasil Pengujian 

Sampel laboratorium; atau 

b. setelah digunakan untuk 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, pendidikan dan 

pelatihan, dan tidak 

digunakan lagi karena 

rusak atau sudah tidak 

seharusnya dirumuskan secara limitatif agar 

tidak ada ruang untuk penyimpangan. Tetapi 

bunyi rumusan ini menggunakan kata 

“termasuk”, sehingga apa yang diuraikan 

dalam poin a dan b hanya merupakan bagian 

atau “contoh” dari hal yang dapat 

dimusnahkan tanpa penetapan kepala 

kejaksaan negeri dan di luar itu masih terdapat 

hal-hal lain yang dibebaskan oleh undang-

undang. Ketentuan ini perlu direvisi misalnya 

dengan mengganti kata “termasuk” menjadi 

“yaitu terhadap:” dan untuk rinciannya 

disesuaikan dengan rincian pada Pasal 27 ayat 

(3). (lihat juga Pasal 27 ayat (3) yang secara 

limitatif menyatakan pada perkara-perkara 

apa saja pemusnahan tanpa penetapan 

kejaksaan negeri diperbolehkan). 
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memenuhi persyaratan. 

(3) Pemusnahan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) 

wajib dibuatkan berita 

acara oleh penyidik BNN 

dan penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

yang sekurang-kurangnya 

memuat: a. nama, jenis, 

bentuk, warna, sifat, dan 

jumlah barang, atau berat 

Barang Sitaan; b. 

keterangan mengenai 

tempat, jam, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun 

dilakukannya 

Pemusnahan; c. 

keterangan mengenai 

pemilik atau yang 

menguasai tanaman 

Narkotika; dan d. tanda 

tangan dan identitas 

lengkap penyidik BNN atau 

penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

11.  Pasal 27 

(1) Dalam melaksanakan 

Pemusnahan, penyidik 

BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia wajib 

mengundang pejabat 

kejaksaan, Kementerian 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Anggaran dan 

Sarana 

Prasarana 

Tersedianya 

sarana 

prasarana 

Pasal 26 ayat 1 PP Pelaksanaan UU Narkotika 

mengatur bahwa pelaksanaan pemusnahan 

barang sitaan dilakukan oleh penyidik BNN 

dan penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan penetapan kepala 

kejaksaan negeri setempat dan jaksa 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih 

Tetap  

Alternatif kebijakan yang 

diusulkan adalah pendataan 

sarana dan prasarana 

pemusnahan Narkotika di 

tiap daerah guna pemenuhan 

kebutuhannya, serta 

pembuatan fasilitas 
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Kesehatan, Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan, dan/atau 

pejabat lain terkait serta 

anggota masyarakat 

setempat sebagai saksi. 

 (2)Pemusnahan Barang 

Sitaan oleh penyidik BNN 

atau penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

berdasarkan penetapan 

kepala kejaksaan negeri 

setempat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1), dilakukan dalam 

waktu paling lama 7 

(tujuh) hari sejak 

penetapan dari kepala 

kejaksaan negeri diterima 

penyidik BNN atau 

penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan 

dalam hal tertentu dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali 

dalam waktu yang sama.  

(3) Pemusnahan Barang 

Sitaan tanpa melalui 

penetapan kejaksaan 

negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (2) dilakukan dalam 

waktu paling lama 2 x 24 

(dua kali dua puluh empat) 

jam sejak: a. tanaman 

lanjut Pasal 27 ayat 2 PP Pelaksanaan UU 

Narkotika mengatur bahwa Pemusnahan 

Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkan penetapan kepala kejaksaan 

negeri setempat dilakukan dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari 

kepala kejaksaan negeri diterima penyidik BNN 

atau penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan dalam hal tertentu dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang 

sama. Sedangkan pelaksanaan pemusnahan 

oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 

7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pemberian kewenangan pelaksanaan 

pemusnahan barang sitaan sitaan narkotika 

kepada penyidik tanpa perlu menunggu 

putusan pengadilan serta pembatasan waktu 

pemusnahan barang sitaan narkotika tersebut 

merupakan salah satu upaya pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika, yakni guna 

mencegah peluang penyalahgunaan barang 

sitaan narkotika. Pedoman teknis tentang 

Pemusnahan Barang Sitaan secara aman, 

meamng diatur dengan Peraturan Kepala BNN, 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung 

Republik Indonesia. 

Namun praktiknya dalam beberapa kasus, 

pemusnahan barang sitaan narkotika 

seringkali dilakukan secara sekaligus terhadap 

beberapa perkara. Hal tersebut dilakukan 

dengan cara menyatukan dan mengumpul 

pemusnahan bersama antara 

BNN, Kepolisian, dan 

Kejaksaan. 
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Narkotika ditemukan, 

kecuali karena faktor 

geografis atau transportasi 

yang sulit dijangkau, 

dimusnahkan dalam waktu 

paling lama 14 (empat 

belas) hari setelah 

tanaman Narkotika 

ditemukan dan dalam 

waktu 3 x 24 (tiga kali dua 

puluh empat) jam wajib 

memberitahukan barang 

bukti yang dimusnahkan 

tersebut kepada kejaksaan 

negeri setempat; b. sisa 

hasil Pengujian Sampel 

diserahkan oleh petugas 

laboratorium, kecuali 

digunakan sebagai barang 

bukti di pengadilan; c. 

Barang Sitaan diserahkan 

kembali kepada penyidik 

BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang 

tidak dapat digunakan 

karena rusak atau 

penggunaannya tidak 

memenuhi persyaratan 

untuk kepentingan 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi dan untuk 

barang bukti terlebih dahulu dari beberapa 

kasus-kasus penyalahgunaan narkotika 

(https://www.infoterbit.com/2020/07/polres-

lamsel-musnahkan-bb-narkoba-sabu.html, 

https://warta9.com/kejari-bandarlampung-

musnahkan-barang-bukti-359-perkara/). 

Adapun beberapa faktor penyebab 

dilakukannya penumpukan barang sitaan 

tersebut antara lain adalah kurangnya sarana 

dan prasarana, baik alat pemusnahan, maupun 

ketersediaan laboratorium forensik, 

menumpuknya beban kinerja penyidik dan 

jaksa karena banyaknya perkara, serta adanya 

anggapan efisien waktu dan anggaran. 

Terhadap kendala-kendala tersebut perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut guna mencari 

solusi yang tepat agar pelaksanaan 

pemusnahan barang sitaan narkotika dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 

ada.  
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kepentingan pendidikan 

dan pelatihan.  

(4) Pelaksanaan 

Pemusnahan oleh jaksa 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) 

huruf b, dilakukan dalam 

waktu paling lama 7 

(tujuh) hari sejak putusan 

pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap dengan 

mengundang penyidik 

BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan 

pejabat Kementerian 

Kesehatan, Badan 

Pengawas Obat dan 

Makanan, pejabat lain 

terkait serta anggota 

masyarakat setempat 

sebagai saksi. 

 

12.  Pasal 28 s.d Pasal 30 - - - - Tetap 

13.  Pasal 30 

(1) Pelaksanaan 

Pemusnahan dilakukan di 

tempat yang aman melalui 

pembakaran atau cara 

kimia lainnya yang tidak 

menimbulkan akibat buruk 

terhadap kesehatan dan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Rumusan Pasal 30 ayat (2) ini tidak jelas. 

Apakah maksudnya masing-masing instansi 

akan mengatur sendiri-sendiri atau akan 

melakukannya bersama-bersama? Apakah 

ketiganya diharuskan membuat pedoman 

teknis? Jika dibuat masing-masing, seharusnya 

terdapat ketentuan untuk koordinasi di antara 

lembaga-lembaga ini agar terdapat 

keselarasan pengaturan dan tidak terjadi 

Ubah  

Perlu pengaturan kembali 

kejelasan maksud dari 

ketentuan pengaturan 

pedoman teknis Pemusnahan 

Barang Sitaan demi kepastian 

hukum. 

Perlu pengaturan ketentuan 

koordinasi terkait pedoman 
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kerusakan lingkungan 

setempat.  

(2) Pedoman teknis tentang 

Pemusnahan Barang Sitaan 

secara aman, diatur dengan 

Peraturan Kepala BNN, 

Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Peraturan 

Jaksa Agung Republik 

Indonesia. 

tumpang tindih pengaturan. Hal ini sesuai 

dengan Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang menyatakan bahwa tidak menggunakan 

kata atau frasa yang artinya tidak menentu 

atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 

teknis Pemusnahan Barang 

Sitaan antara BNN, Kepolisian 

dan Kejaksaan demi kepastian 

hukum. 

14.  Pasal 31 s.d Pasal 40 - - - - Tetap 

15.  Pasal 41 

(1) Pemberian 

perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 

dapat dihentikan 

berdasarkan: a. penilaian 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bahwa 

perlindungan tidak 

diperlukan lagi; atau b. 

permohonan yang 

bersangkutan. 

(2)Penghentian pemberian 

perlindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, harus 

diberitahukan secara 

tertulis kepada Saksi, 

penyidik BNN, penyidik 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, penuntut umum, 

hakim, ahli dan petugas 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Penggunaan frasa “penilaian Kepolisian 

Negara Republik Indonesia” pada 

ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a, 

dapat   berbahaya karena tidak 

memberikan indikator yang jelas. Jika 

berkaitan dengan perlindungan, apakah 

tidak sebaiknya rumusan dibuat lebih 

mendetail, misalnya: perlindungan 

selesai, ketika kasus sudah selesai, dst. 

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau 

konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu pengaturan 

kembali rumusan materi 

muatan lebih mendetail 

terkait kriteria “penilaian 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bahwa 

perlindungan tidak 

diperlukan lagi” demi 

kepastian hukum. 
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laboratorium beserta 

keluarganya dalam jangka 

waktu paling lambat 2 x 24 

(dua kali dua puluh empat) 

jam sebelum perlindungan 

dihentikan. 

16.  Pasal 42 

(1) Saksi, Pelapor, penyidik 

BNN, penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, 

penuntut umum, hakim, 

ahli dan petugas 

laboratorium beserta 

keluarganya tidak 

dikenakan biaya atas 

perlindungan yang 

diberikan kepadanya.  

(2) Segala biaya berkaitan 

dengan perlindungan 

terhadap Saksi, Pelapor, 

penyidik BNN, penyidik 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, penuntut umum, 

hakim, ahli dan petugas 

laboratorium beserta 

keluarganya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Pengawasan   

Adanya 

instrumen 

monitoring dan 

evaluasi. 

Ketentuan ini sangat baik karena memberikan 

perlindungan kepada pihak yang memerlukan 

tanpa beban biaya alias gratis, biaya 

ditanggung oleh negara. Perlu dicek 

efektivitasnya, apakah dalam pelaksanaannya 

ketentuan ini dapat berjalan? 

Ubah  

Perlu tambahan pengaturan 

terkait mekanisme pengawasan 

segala biaya perlindungan yang 

dimaksud ketentuan Pasal 42 

ayat (2) demi kepastian hukum. 

17.  Pasal 43 s.d Pasal 45 - - - - Tetap 

18.  Pasal 46 Efektivitas  

Pelaksanaan  

Aspek 

operasional 

Pengaturan 

dalam 

Belum ada penjabaran lebih jauh 

mengenai mekanisme untuk 

Ubah  
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(1) Penggunaan Aset 

Tindak Pidana yang 

dirampas untuk negara 

dilakukan berdasarkan 

rencana nasional 

pencegahan dan 

pemberantasan 

penyalahgunaan 

peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, upaya 

rehabilitasi medis dan 

sosial, dan pemberian 

premi kepada anggota 

masyarakat yang telah 

berjasa mengungkap 

adanya tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika.  

(2) Rencana nasional 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun 

secara terintegrasi oleh 

kementerian/lembaga 

terkait yang 

dikoordinasikan oleh 

BNN.  

(3) Rencana nasional 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menjadi 

dasar dalam penyusunan 

program pencegahan dan 

pemberantasan 

penyalahgunaan dan 

Peraturan  

Perundang - 

Undangan 

atau tidaknya 

peraturan 

peraturan tidak 

dapat 

dilaksanakan 

secara efektif 

mengimplementasikan ketentuan Pasal 46 

ayat (1) ini. Apakah ketentuan ini sudah 

bisa berjalan efektif? 

Selain itu frasa “pemberian premi” dalam 

ketentuan ini tidak selaras 

dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU 

Narkotika yang secara limitatif mengatur 

penggunaan seluruh harta kekayaan atau 

harta benda yang merupakan hasil tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 

dan tindak pidana pencucian uang dari 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dirampas untuk 

negara.  

Dengan demikian, ketentuan ini bersifat 

memperluas apa yang telah diatur oleh 

undang-undang dan perlu diubah. 

Perlu sinkronisasi demi 

kepastian hukum dengan 

ketentuan. 

Pasal 101 ayat (3) UU 

Narkotika. 

Perlu pengaturan tambahan 

terkait mekanisme 

pelaksanaan ketentuan Pasal 

46 ayat (1) demi kepastian 

hukum. 
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Peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, upaya 

rehabilitasi medis dan 

sosial, dan pemberian 

premi kepada anggota 

masyarakat yang telah 

berjasa mengungkap 

adanya tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang 

dijabarkan lebih lanjut 

dalam rencana kegiatan 

setiap 

kementerian/lembaga 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

19.  Pasal 47 

(1) Dalam hal untuk 

kepentingan khusus, 

Menteri Keuangan atas 

usul Jaksa Agung 

Republik Indonesia dapat 

memberikan keputusan 

penggunaan uang hasil 

Aset Tindak Pidana 

Narkotika.  

(2) Usul Jaksa Agung 

Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) 

disampaikan kepada 

Menteri Keuangan 

berdasarkan permintaan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, istilah, 

kata 

Kejelasan Penggunaan frasa “kepentingan khusus” 

pada ketentuan ini mengandung 

ketidakjelasan dan menimbulkan 

multitafsir. 

Hal ini sesuai dengan Petunjuk No. 245 

Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau 

konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu pengaturan kembali 

terkait kejelasan dari frasa 

“kepentingan khusus” demi 

kepastian hukum. 
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dari BNN dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

 

20.  Pasal 48 s.d Pasal 60 - - - - Tetap 

21.  Pasal 61 

(1) Dalam hal terdapat 

pelanggaran oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pengembangan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam proses 

pengawasan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 sampai 

dengan Pasal 60 dikenai 

sanksi administratif 

berupa: a. peringatan 

secara tertulis; b. 

penghentian kegiatan 

sementara; atau c. 

pencabutan izin.  

(2) Pencabutan izin 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c 

dilakukan oleh Menteri 

berdasarkan 

rekomendasi dari Kepala 

Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. 

 

Disharmoni 

Pengaturan 

Penegakan 

Hukum 

Pengaturan 

mengenai 

aspek 

penegakan 

hukum yang 

tidak 

konsisten/sal

ing 

bertentanga

n antar pasal 

(dalam 

peraturan 

yang sama) 

Ketentuan Pasal 55 sampai Pasal 60 PP 

ini mengatur mengenai pengawasan terhadap 

beberapa kegiatan terkait narkotika secara 

luas, tidak hanya yang diselenggarakan oleh 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Sebagai contoh, kegiatan produksi (Pasal 55 

ayat (2) huruf d), impor dan ekspor (Pasal 55 

ayat (2) huruf e dan f) – dapat dilakukan oleh 

industri farmasi (Pasal 11 ayat (1) UU 

Narkotika). 

Tetapi ketentuan Pasal 61 PP ini hanya 

mengatur pemberian sanksi terhadap fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Mengapa PP tidak mengatur secara 

menyeluruh sebagai bagian yang linear 

dengan ketentuan pengawasan yang diatur 

pada ketentuan Pasal 55 sampai Pasal 60 PP 

ini. 

Catatan: 

Ketentuan sanksi administratif dalam UU 

Narkotika hanya terdapat pada ketentuan 

Pasal 14 ayat (4), yaitu sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan penyimpanan atau 

pelaporan. 

Ubah  

Perlu sinkronisasi dengan 

ketentuan Pasal 55 sampai 

Pasal 60 serta Pasal 14 

ayat(4) UU Narkotika agar 

ada kejelasan sanksi demi 

kepastian hukum. 
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22.  Pasal 62 

(1) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pedoman 

pengawasan 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 sampai 

dengan Pasal 60 diatur 

dengan Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

pemberian sanksi 

administratif 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (1) 

diatur dengan Peraturan 

Menteri.  

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Pasal 61 PP Pelaksanaan UU Narkotika 

mengatur mengenai sanksi administratif 

terhadap pelanggaran dalam proses 

pengawasan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika oleh fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Adapun bentuk sanksi 

administratifnya adalah berupa: 

a)      peringatan secara tertulis; 

b)      penghentian kegiatan sementara; 

atau 

c)      pencabutan izin 

Lebih lanjut Pasal 62 ayat 2 PP Pelaksanaan UU 

Narkotika mengatur bahwa sanksi 

administratif mengenai pengawasan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika tersebut 

diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan 

Menteri. Berdasarkan hasil penelusuran awal 

serta wawancara yang dilakukan dengan 

Kementerian Kesehatan, ketentuan sanksi 

administratif terhadap pelanggaran atas 

ketentuan peredaran dan pemusnahan 

narkotika dan prekursor narkotika belum 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

sehingga terjadi kekosongan pengaturan. 

Dalam pelaksanaannya Kementerian 

Kesehatan memang lebih mengutamakan 

aspek pembinaan daripada pengenaan sanksi 

administratif dengan pertimbangan untuk 

menjamin ketersediaan obat dan bahan 

narkotika dan psikotropika berdasarkan 

kebutuhan. Namun perlu diingat bahwa 

keberadaan sanksi administratif sebagai upaya 

pertama (premium remedium) perlu untuk 

Tetap  

Perlu membentuk Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang 

tata cara cara pengenaan 

sanksi administratif.  
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diatur agar sanksi pidana tetap diposisikan 

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). 

Meskipun pencegahan dan pengendalian 

merupakan langkah yang sangat penting, 

namun untuk menjamin kepatuhan dan 

mengantisipasi tindakan pelanggaran yang 

perlu diberikan sanksi, maka ketentuan 

mengenai sanksi administratif tetap harus 

diatur. Pengaturan tersebut juga akan 

memperjelas tata cara cara pengenaan sanksi 

administratif tersebut, sehingga menghindari 

penyalahgunaan wewenang dalam 

pelaksanaannya. 

 

23.  Pasal 63 s.d Pasal 66 - - - - Tetap 

 

 

 

 

 

 

5. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 
 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 - - - - Tetap 

2.  Pasal 2  

1) BNN mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan 

kebijakan nasional mengenai 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Bandingkan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan 

ketentuan induk Pasal 2 PP ini. Ketentuan Pasal 2 

ayat (2) bersifat memperluas ketentuan Pasal 70 

Ubah  
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pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala 

Kepolisian Republik Negara 

Indonesia dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan 

lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu 

Narkotika, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat 

dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan 

meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bilateral 

dan multilateral, baik regional 

ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang hanya 

memberikan kewenangan kepada BNN untuk 

“menyusun dan melaksanakan kebijakan 

nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Pada 

Pasal 2 ayat (2), kewenangan ini diperluas 

dengan memberikan kewenangan untuk 

menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 

dan alkohol. Perlu dicatat bahwa narkotika dan 

psikotropika, prekursor psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya merupakan zat-zat yang berbeda. 

Pengaturan mengenai narkotika dan 

psikotropika saja dilakukan dengan Undang-

Undang yang berbeda.  

 

Penambahan kewenangan yang signifikan pada 

BNN untuk menangani tak hanya narkotika 

tetapi juga psikotropika dan zat adiktif lainnya 

seharusnya tidak dilakukan dalam Peraturan 

Pemerintah tetapi dalam Undang-Undang 

karena PP tidak boleh memperluas ketentuan 

dasar yang diberikan Undang-Undang. Sekalipun 

demikian, ada baiknya untuk dilihat efektivitas 

implementasi ketentuan ini dalam prakteknya. 
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maupun internasional, guna 

mencegah dan memberantas 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium 

Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

i. melaksanakan administrasi penye-

lidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

j. membuat laporan tahunan 

mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

2) Selain tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BNN juga 

bertugas menyusun dan melaksa-

nakan kebijakan nasional menge-

nai pencegahan dan pemberan-

tasan penyalahgunaan dan per-

edaran gelap psikotropika, 

prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol 

3.  Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

BNN menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perumusan 

kebijakan nasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

yang berbeda 

hierarki, 

Ketentuan Pasal 3 ini bersifat memperluas 

ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 

yang hanya memberikan kewenangan kepada 

BNN untuk “menyusun dan melaksanakan 

kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Pada 

Pasal 3 ini, terdapat, kewenangan-kewenangan 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

ditinjau ulang secara 

komprehensif. Jika 

memang kewenangan 

BNN dalam bidang 

psikotropika, prekursor 

psikotropika, dan zat 
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gelap narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol yang 

selanjutnya disingkat dengan P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan 

penetapan norma, standar, kriteria, 

dan prosedur P4GN; 

c. penyusunan perencanaan, 

program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan 

kebijakan teknis pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi, 

hukum dan kerja sama di bidang 

P4GN; 

e. pelaksanaan kebijakan nasional dan 

kebijakan teknis P4GN di bidang 

Pencegahan, Pemberdayaan 

Masyarakat, Pemberantasan, 

Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja 

Sama; 

f. pelaksanaan pembinaan teknis di 

bidang P4GN kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN; 

g. pengoordinasian instansi 

pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat dalam rangka 

penyusunan dan perumusan serta 

pelaksanaan kebijakan nasional di 

bidang P4GN; 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

BNN terhadap psikotropika, prekursor, dan bahan 

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol seperti pada huruf a, k, l, 

m, n, u, v.  

 

Narkotika, psikotropika, prekursor psikotropika 

dan bahan adiktif lainnya merupakan zat-zat yang 

berbeda. Pengaturan mengenai narkotika dan 

psikotropika saja dilakukan dengan Undang-

Undang yang berbeda. Penambahan kewenangan 

yang signifikan pada BNN untuk menangani tak 

hanya narkotika tetapi juga psikotropika dan zat 

adiktif lainnya seharusnya tidak dilakukan dalam 

Peraturan Pemerintah tetapi dalam Undang-

Undang karena PP tidak boleh memperluas 

ketentuan dasar yang diberikan Undang-Undang. 

Sekalipun demikian, perlu dilihat efektivitas 

implementasi ketentuan ini dalam prakteknya 

mengingat beberapa fungsi BNN terkait dengan 

psikotropika, prekursor psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya di sini juga merupakan fungsi yang 

diperlukan dalam prakteknya.  

 

adiktif lainnya tidak 

terdapat pada lembaga 

lain dan diperlukan dalam 

prakteknya, maka 

diperlukan perubahan 

menyeluruh sampai ke 

level undang-undang 

untuk menambahkan 

kewenangan tersebut 

kepada BNN.  
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h. penyelenggaraan pembinaan dan 

pelayanan administrasi di ling-

kungan BNN; 

i. pelaksanaan fasilitasi dan 

pengoordinasian wadah peran serta 

masyarakat; 

j. pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan pemutusan jaringan 

kejahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

l. pengoordinasian instansi 

pemerintah terkait maupun 

komponen masyarakat dalam 

pelaksanaan rehabilitasi dan 

penyatuan kembali ke dalam 

masyarakat serta perawatan 

lanjutan bagi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol di tingkat 

pusat dan daerah; 

m. pengoordinasian peningkatan 

kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu narkotika dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali 
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bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat; 

n. peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitasi penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol berbasis komunitas 

terapeutik atau metode lain yang 

telah teruji keberhasilannya; 

o. pelaksanaan penyusunan, 

pengkajian, dan perumusan 

peraturan perundang-undangan 

serta pemberian bantuan hukum di 

bidang P4GN; 

p. pelaksanaan kerja sama nasional, 

regional, dan internasional di 

bidang P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan 

fungsional terhadap pelaksanaan 

P4GN di lingkungan BNN; 

r. pelaksanaan koordinasi 

pengawasan fungsional instansi 

pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat di bidang P4GN; 

s. pelaksanaan penegakkan disiplin, 

kode etik pegawai BNN, dan kode 

etik profesi penyidik BNN; 

t. pelaksanaan pendataan dan 

informasi nasional, penelitian dan 

pengembangan, dan pendidikan 

dan pelatihan di bidang P4GN; 
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u. pelaksanaan pengujian narkotika, 

psikotropika, dan prekursor serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan 

alkohol; 

v. pengembangan laboratorium uji 

narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

w. pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional di bidang P4GN. 

4.  Pasal 4 s.d Pasal 18 - - - - Tetap 

5.  Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18, Deputi Bidang Pemberantasan 

menyelenggarakan fungsi 

a. penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pemberan-

tasan; 

b. penyusunan dan perumusan 

norma, standar, kriteria, dan 

prosedur kegiatan intelijen, 

penyelidikan dan penyidikan, 

interdiksi, penindakan dan 

pengejaran, pengawasan tahanan, 

penyimpanan, pengawasan dan 

pemusnahan barang bukti serta 

penyitaan aset; 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Penyusunan dan perumusan norma, standar, 

kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, 

penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, 

penindakan dan pengejaran, pengawasan 

tahanan, penyimpanan, pengawasan dan 

pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; 

Ubah  
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c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dalam 

pemberantasan dan pemutusan 

jaringan kejahatan terorganisasi 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

d. pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, dan prekursor serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan pemutusan jaringan 

kejahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

f. pembinaan teknis kegiatan 

intelijen, penyelidikan dan 

penyidikan, interdiksi, penindakan 

dan pengejaran, pengawasan 

tahanan, penyimpanan, 

pengawasan dan pemusnahan 

barang bukti serta penyitaan aset 

kepada instansi vertikal di 

lingkungan BNN; 
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g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan nasional 

P4GN di bidang pemberantasan. 

6.  Pasal 20 s.d Pasal 21 - - - - Tetap 

7.  Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, Deputi Bidang Rehabilitasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang rehabilitasi; 

b. penyusunan dan perumusan 

norma, standar, kriteria, dan 

prosedur di bidang rehabilitasi 

berbasis komunitas terapeutik atau 

metode lain yang telah teruji 

keberhasilannya dan penyatuan 

kembali ke dalam masyarakat serta 

perawatan lanjutan penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN di bidang rehabilitasi; 

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis 

komunitas terapeutik atau metode 

lain yang telah teruji 

keberhasilannya dan penyatuan 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

yang berbeda 

hierarki, teta-

pi membe-

rikan kewe-

nangan yang 

berbeda 

Fungsi Deputi Rehabilitasi di sini memperluas 

ketentuan yang di dalam Undang-Undang 

Narkotika. Terkait rehabilitasi, Pasal 70 huruf b 

UU Narkotika membatasi tugas BNN untuk 

meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Pasal 22 Perpres BNN 

memperluas kewenangan ini di mana Deputi 

Rehabilitasi juga memiliki kewenangan untuk 

menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi. 

Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak boleh 

memperluas apa yang telah didelegasikan oleh 

Undang-Undang.  

Meski demikian, hasil analisis dan evaluasi 

terhadap ketentuan-ketentuan terkait 

rehabilitasi yang terdapat pada peraturan 

perundang-undangan lainnya juga menunjukkan 

adanya kelemahan pada sisi koordinasi antar 

kementerian dan lembaga yang melaksanakan 

tugas dan fungsi rehabilitasi dan terdapat 

kondisi-kondisi di mana terjadi irisan di antara 

kebutuhan rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial yang perlu diselesaikan. Selain itu 

terdapat juga temuan bahwa pelaksanaan 

rehabilitasi sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Narkotika belum berjalan maksimal. 

Perlu ditinjau lebih jauh sejauh mana kontribusi 

Ubah  

Perlu dilakukan 

penelusuran lebih jauh 

efektivitas dari peran 

BNN dalam bidang 

rehabilitasi, utamanya 

dalam fungsi-fungsi yang 

diberikan oleh Perpres 

(yang bersifat perluasan 

dari UU) untuk melihat 

kemungkinan 

pengembangan penataan 

kelembagaan terkait 

rehabilitasi ke depannya. 

Ketentuan ini 

kemungkinan besar perlu 

diubah.   
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kembali ke dalam masyarakat serta 

perawatan lanjutan bagi 

penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan 

alkohol; 

e. pelaksanaan peningkatan kemam-

puan lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial bagi 

penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan 

alkohol, yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat; 

f. pembinaan teknis rehabilitasi 

medis, rehabilitasi sosial, dan 

rehabilitasi berbasis komunitas 

terapeutik atau metode lain yang 

telah teruji keberhasilannya dan 

penyatuan kembali ke dalam 

masyarakat serta perawatan 

lanjutan bagi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol, kepada 

instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. g. pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional P4GN di bidang 

rehabilitasi. 

BNN terhadap penyusunan kebijakan rehabilitasi 

dapat menjadi jalan keluar terhadap temuan-

temuan yang telah dikemukakan di atas. 
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8.  Pasal 23 – Pasal 37 - - - - Tetap 

9.  Pasal 38 

1) Untuk melaksanakan tugas teknis 

operasional dan/atau tugas teknis 

penunjang, di lingkungan BNN 

dapat dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis. 

2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin 

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

Disharmoni 

Pengaturan 

- - Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

sebagai ketentuan induk dari Perpres ini tidak 

ditemukan amanat untuk membentuk Unit 

Pelaksana Teknis. Selain itu, pengaturan 

mengenai Unit Pelaksana Teknis dalam Pasal 38 

ini tidak disebutkan secara jelas sehingga 

menimbulkan kebingungan: kegiatan teknis apa 

yang dimaksud dan legitimasi apa yang 

diperlukan sebagai dasar pembentukan suatu 

unit pelaksana teknis? Ketentuan ini 

memperluas kewenangan yang telah diberikan 

oleh Undang-Undang dan perlu dilihat 

bagaimana implementasinya. Jika memang 

ternyata diperlukan UPT, ada baiknya dalam 

Perpres telah disebutkan UPTUPT yang dapat 

dibentuk oleh BNN Sekalipun demikian, ada 

baiknya untuk dilihat efektivitas implementasi 

ketentuan ini dalam prakteknya. 

Ubah  

10.  Pasal 39 – Pasal 74 - - - - Tetap 

 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 311 

6. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.4. Permenkes 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika. tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 
 

Hasil Analisis dan Evaluasi Permenkes 2415/Menkes/Per/XII/2011 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 s.d Pasal 3 - - - - Tetap 

2.  Pasal 4: 

(1) Lembaga rehabilitasi tertentu yang 

menyelenggarakan rehabilitasi medis 

wajib memiliki izin sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapatkan persetujuan 

Menteri untuk dapat 

menyelenggarakan rehabilitasi medis 

pecandu, penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan narkotika. 

Kejelasan 

rumusan 

  pada ayat 1 disebutkan bahwa Lembaga rehab 

tertentu yang menyelenggarakan rehab medis wajib 

memiliki izin sesuai ketentuan PUU. Lalu di ayat 

berikutnya, lembaga rehab tertentu untuk dapat 

menyelenggarakan rehab medis bagi pecandu harus 

mendapatkan persetujuan menkes, dengan 

melampirkan dokumen administrative tertentu. 

Disini ditemukan pengaturan mengenai izin 

sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 

persetujuan dalam ayat 2. Perlu dipastikan bahwa 

izin dan persetujuan sebagaimana disebutkan dalam 

pasal ini tidak mempersulit upaya lembaga rehab 

medis dalam rangka memberikan pelayanan rehab 

medis bagi pecandu narkotika. Selain itu, dapat 

dikatakan bahwa ketentuan ini menjangkau 

Lembaga rehab yang dimiliki oleh BNN dan Lapas, 

dimana untuk dapat menjalankan fungsi ini, BNN 

dan Lapas harus memiliki izin dan persetujuan dari 

Menteri Kesehatan untuk dapat menjalankan rehab 

medis bagi pecandu. 

Ubah 

3.  Pasal 5 s.d Pasal 10  - - - - Tetap 

4.  Pasal 11: 

Proses pemulihan pecandu, 

penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan Narkotika yang 

diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah atau masyarakat melalui 

pendekatan keagamaan dan tradisional 

Kejelasan 

Rumusan 

  bahwa proses pemulihan pecandu yang 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan 

tradisional harus bekerjasama dengan RS dan 

puskesmas yang telah ditetapkan sbg IPWL. 

Munculnya ketentuan ini terkait dengan pemulihan 

menggunakan pendekatan agama dan tradisional 

Ubah 
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harus bekerjasama dengan Rumah Sakit 

dan Puskesmas terdekat yang 

sebelumnya telah ditetapkan sebagai 

institusi penerima wajib lapor pecandu 

narkotika. 

menjadi tidak jelas atau tidak tegas kaitannya 

dengan rehab medis. Dalam ketentuan pasal-pasal di 

atasnya penegasan bahwa rehab medis dilakukan 

oleh Lembaga rehab medis (tentunya dengan 

pendekatan medis) yang sudah mempunyai izin dan 

persetujuan dari menkes, kemudian muncul 

pengaturan bahwa rehab/pemulihan ini 

dimungkinkan juga dilakukan dengan pendekatan 

keagamaan dan tradisional, walaupun memang 

harus bekerjasama dengan RS dan puskesmas IPWL. 

Jadi pertanyaan: pola Kerjasama seperti apa yang 

hendak dibentuk dalam pengaturan seperti ini. 

5.  Pasal 12 – Pasal 16 - - - - Tetap 

6.  Pasal 17: 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas biaya 

pelaksanaan rehabilitasi medis bagi 

pecandu, penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan Narkotika yang tidak 

mampu sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Disharmoni 

Pengaturan 

  Potensi disharmoni dengan PP 25/2011 dan 

Permenkes 4/2020 terkait pembiayaan rehab medis 

bagi pecandu narkotika yang tidak mampu. 

Perlu harmonisasi 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

lainnya. 

7.  Pasal 18: 

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, 

penyalahguna dan korban 

penyalahgunaan narkotika yang telah 

diputus oleh pengadilan 

diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi 

medis milik pemerintah yang telah 

ditetapkan oleh Menteri 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

  Rumusan ketentuan dalam pasal ini berbeda dengan 

rumusan dalam Pasal 22 yang langsung menyebut-

kan contoh fasilitas rehab medis yang dimaksud 

(yaitu RSKO dan RS Polri).  Sementara rumusan da-

lam Pasal 18 ini berupa rumusan umum mengenai 

fasilitas rehab medis yang menangani pecandu yang 

telah diputus oleh pengadilan. Mengingat selama ini 

pada praktiknya pecandu yang diputus oleh 

pengadilan kemudian ditempatkan di Lapas. Oleh 

karena itu Kementerian Hukum dan HAM 

menerbitkan Permenkumham 12/2017 yang 

mengatur mengenai layanan rehab bagi tahanan dan 

warga binaan pemasyarakatan. Sayangnya sampai 

Ubah 
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saat ini Rutan dan Lapas bukan termasuk lembaga 

rehab sebagaimana diatur dalam Permenkes padahal 

dalam kesehariannya memberikan layanan rehab 

bagi tahanan dan warga binaan pecandu narkotika. 

8.  Pasal 19 s.d Pasal 20 - - - - Tetap 

9.  Pasal 21: 

Pecandu Narkotika yang sedang 

menjalani proses peradilan dapat 

ditempatkan dalam lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi 

sosial. 

(2) Penempatan dalam lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewenangan penyidik, 

penuntut umum, atau hakim sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Tim 

Dokter. 

(3) Tim dokter sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdiri dari dokter 

spesialis kedokteran jiwa, dokter 

spesialis forensik, dokter, dan psikolog 

yang berasal dari fasilitas rehabilitasi 

medis, organisasi profesi, Kepolisian 

dan Badan Narkotika Nasional 

(4) Dalam hal di daerah tidak ada 

dokter spesialis kedokteran jiwa 

dan/atau dokter spesialis forensik, 

maka dapat ditunjuk dokter yang 

terlatih di bidang gangguan 

penggunaan NAPZA untuk masuk dalam 

Tim dokter. 

Disharmoni 

Pengaturan 

  Potensi disharmoni dengan Pasal 54 UU 35/2009 

yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan 

korban penyalahguna narkotika wajib menjalani 

rehab medis dan rehab sosial. Namun dalam pasal 

ini justru memunculkan pilihan rehab berupa rehab 

medis dan/atau rehab sosial bagi pecandu yg sdg 

menjalani proses peradilan. 

 

Ketentuan mengenai tim dokter dalam pasal ini 

perlu diketahui fakta dilapangan selama ini. Dalam 

hal suatu daerah tidak memiliki dokter yang memiliki 

spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 

pasal ini, lalu bagaimana proses pemberian 

rekomendasi tersebut dilakukan. Perlu ada 

pengaturan yang mengatur mengenai hal ini.   

Ubah, perlu 

harmonisasi dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

lain 

10.  Pasal 22 s.d Pasal 25 
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11.  Pasal 26 ayat 5: 

Rekapitulasi data yang telah dilaporkan 

dapat diakses oleh pihak yang 

berkepentingan dalam pengembangan 

kebijakan dan program baik lembaga 

pemerintah maupun masyarakat. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

  Pasal 26: dalam pengaturan pasal ini diatur 

mengenai sistem pelaporan yang dilakukan secara 

berkala (sebulan sekali), dengan mengikuti sistem 

informasi Kesehatan nasional dan dalam hal blm 

dapat dilakukan secara online maka dilakukan 

manual secara berjenjang.  Lalu kemudian di ayat 5 

nya bahwa rekap data yang dilaporkan dapat diakses 

oleh pihak yang berkepentingan. Perlu memastikan 

adanya suatu kesatuan data nasional sebagaimana 

yang diamanatkan oleh Pasal 19 PP 25/2011 

mengenai sistem informasi pecandu nasional 

sehingga kedepannya bisa menjadi data nasional 

yang terkoneksi antar lembaga (menyajikan data 

pecandu dan rehab yang dijalankan, dan 

sebagainya). 

Tetap, perlu 

harmonisasi dalam 

pelaksanaannya. 

12.  Pasal 27: 

Menteri menyampaikan rekapitulasi 

data pelaporan penyelenggaraan 

rehabilitasi medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 kepada Badan 

Narkotika Nasional. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

  Rekap data pelaporan penyelenggara rehab medis 

dari Menkes disampaikan kepada BNN. Kedepannya 

Perlu memastikan adanya suatu kesatuan data 

nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 

19 PP 25/2011 mengenai sistem informasi pecandu 

nasional sehingga kedepannya bisa menjadi data 

nasional yang terkoneksi antar lembaga (menyajikan 

data pecandu dan rehab yang dijalankan serta dsb). 

Tetap 

13.  Pasal 28:  

(1) Fasilitas rehabilitasi medis 

melaporkan perkembangan program 

rehabilitasi medis kepada lembaga 

penegak hukum yang meminta 

dilakukannya rehabilitasi medis. (2) 

Tata cara pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan 

   Tata cara pelaporan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ini sebaiknya 

dituangkan dalam bentuk juklak/juknis pelaporan 

agar ketentuan dalam pasal ini dapat dilaksanakan 

dengan baik dan efektif. 

Ubah, perlu 

mengatur lebih 

rinci/detil mengenai 

ketentuan ini. 
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14.  (1) Untuk meningkatkan kemampuan 

fasilitas rehabilitasi medis, Menteri dan 

Kepala Dinas Kesehatan melakukan 

pembinaan untuk meningkatkan 

kemampuan fasilitas rehabilitasi medis. 

(2) Dalam melakukan pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan 

melibatkan Badan Narkotika Nasional. 

(3) Untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan rehabilitasi medis, 

Menteri melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program 

rehabilitasi medis. 

(4) Dalam melakukan kegiatan 

pembinaan dan pengawasan, Menteri 

dapat membentuk suatu Tim dengan 

melibatkan unsur pemerintah daerah 

provinsi/kabupaten/kota melalui kepala 

dinas kesehatan/kepala biro NAPZA, 

organisasi profesi di bidang kesehatan, 

BNN Provinsi/Kabupaten/Kota atau 

organisasi kemasyarakatan terkait 

lainnya. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

  Pasal 29 mengatur mengenai pembinaan terhadap 

fasilitas rehab medis dengan melibatkan BNN. Dalam 

pembinaan dan pengawasan ini, Menkes juga dapat 

membentuk suatu tim yang melibatkan unsur 

pemda, organisasi profesi di bidang Kesehatan dan 

BNN atau ormas terkait lainnya. Terhadap fungsi 

pembinaan dan pengawasan ini perlu dilengkapi 

dengan adanya SOP atau Juknis yang menjelaskan 

dengan detail peran dan fungsi dari stakeholder 

terkait, sehingga pembinaan dan pengawasan ini 

dapat berjalan dengan efektif. 

Ubah, perlu 

mengatur lebih jelas 

mengenai ketentuan 

ini. 

 

7. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib 
Lapor 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor 
No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Bagian menimbang  

a.  bahwa untuk menjamin hak 

pecandu, penyalahguna, dan korban 

Kejelasan 

Rumusan  

Penggunaan 

Bahasa, istilah, 

kata 

Konsisten antar 

ketentuan 

Konsideran menimbang hanya menyebutkan 

zat narkotika sebagai sebagai lingkup yang 

diatur (ditunjukkan dengan penggunaan 

Ubah bagian menimbang 

agar tidak menimbulkan 

kesan bahwa lingkup 
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penyalahgunaan narkotika untuk 

mendapatkan bantuan medis, 

intervensi psikososial, dan informasi 

yang diperlukan untuk meminimalisasi 

risiko yang dihadapinya, pecandu, 

penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis yang 

didahului dengan proses wajib lapor; 

b. bahwa untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat 

(4), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 

Pecandu Narkotika, perlu mengatur 

pelaksanaan wajib lapor dan 

rehabilitasi medis bagi pecandu, 

penyalahguna, dan korban 

penyalahgunaan Narkotika;  

 

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 50 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib 

Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalahguna, dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika sudah tidak 

sesuaidengan dengan kebutuhan teknis 

pelaksanaan wajib lapor dan 

rehabilitasi medis serta perkembangan 

hukum;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

frasa hak pecandu, penyalahguna, dan 

korban penyalahgunaan narkotika pada butir 

a, b, dan c). Meski demikian, pengaturan di 

dalam Permenkes ini juga menyebutkan 

dilakukannya pemeriksaan terhadap 

psikotropika dan zat adiktif lainnya misalnya 

dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (5). 

Ketentuan ini bertujuan untuk menscreening 

secara menyeluruh, keberadaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya pada 

penerima rehabilitasi.  

 

Pengaturan ini sebetulnya baik karena 

membuat IPWL dapat mendeteksi potensi 

penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif 

lainnya secara menyeluruh sehingga perlu 

dipertahankan. Untuk mempertegas bahwa 

zat psikotropika juga merupakan salah satu 

zat yang akan diperiksa oleh pelayanan 

IPWL, maka sebaiknya dasar menimbang ini 

perlu juga menyebutkan psikotropika, tidak 

hanya narkotika.  

pengaturan terbatas 

hanya pada Zat Narkotika 

saja.  
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Penyelenggaraan Institusi Penerima 

Wajib Lapor; 

2.  Pasal 1 s.d Pasal 3 - - - - Tetap 

3.  Pasal 4 

“Persyaratan ketenagaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

sedikit meliputi dokter dan perawat 

yang terlatih di bidang gangguan 

penggunaan Narkotika.” 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Aspek Anggaran 

dan Sarana 

Prasarana 

Tersedianya 

sarana prasarana 

(yaitu berupa 

pemenuhan 

kebutuhan dokter 

terlatih.) 

Kategori dokter terlatih di bidang gangguan 

penggunaan Narkotika disebutkan harus ada 

sertifikat tenaga kesehatan di bidang 

tersebut. Perlu dukungan pemerintah untuk 

menyediakan tenaga berpengalaman baik 

dokter, perawat maupun apoteker. Hal ini 

bertujuan agar IPWL-IPWL di daerah dapat 

memenuhi standar tersebut. Pengaturan 

dukungan ini nantinya akan sejalan dengan 

UU Narkotika Pasal 60 yaitu Pemerintah 

melakukan pembinaan terhadap 

penyelenggaraan lembaga rehabilitasi medis 

agar dapat meningkatkan kemampuan 

lembaga tersebut dalam melaksanakan 

rehabilitasi medis. 

Pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

di BPHN pada tanggal 12 April 2021 

Fatchanuraliyah (perwakilan Kemenkes) 

menyampaikan bahwa pelatihan yang 

diberikan Kemenkes dilakukan terhadap 

IPWL di bawah Kemenkes. 

 

Ubah dengan ketentuan 

perlu adanya dukungan 

pemenuhan tenaga dokter 

terlatih untuk IPWL yang 

belum memiliki dokter 

terlatih, terutama IPWL 

yang tidak berada di bawah 

Kemenkes. Atau dapat juga 

dilakukan kerjasama antara 

Pemerintah dan IPWL 

dalam rangka pemenuhan 

tenaga berpengalaman 

untuk meningkatkan 

kemampuan IPWL 

rehabilitasi medis tersebut. 

4.  Pasal 5 - - - - Tetap 

5.  Pasal 6 Ayat (5) 

Kepala dinas kesehatan daerah provinsi 

melakukan verifikasi dokumen 

persyaratan IPWL dan mengusulkan 

penetapan IPWL kepada Menteri 

melalui direktur jenderal pada 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Aspek Koordinasi 

kelembagaan/tata 

organisasi 

1 Efektivitas 

Koordinasi 

antar instansi 

terkait 

2 Pembagian 

kewenangan 

Surat dari dinkes daerah ditembuskan 

kepada pejabat yang setingkat di kemenkes. 

bukankah seharusnya ada sinergi di internal 

kemenkes tingkat pusat tersebut. Terutama 

karena ini internal kementerian kesehatan. 

Ini juga akan menimbulkan suatu 

Ubah, perlu ada lead 
sector. 
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kementerian kesehatan yang memiliki 

tugas dan fungsi di bidang pelayanan 

kesehatan dengan tembusan kepada 

direktur jenderal pada kementerian 

kesehatan yang memiliki tugas dan 

fungsi di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit. 

dan tugasnya 

jelas 

kebingungan/ambigu apakah pihak yang 

mengajukan IPWL harus berkoordinasi 

dengan Direktorat yang mana. Pelayanan 1 

pintu harus benar-benar diterapkan yaitu 

dari pintu 1 direktorat saja, lalu direktorat 

tersebut yang akan menyampaikan kepada 

direktorat lainnya yang terkait sebagai tindak 

lanjut. Karena tembusan kepada direktorat 

lain tidak dapat ditindaklanjuti oleh 

direktorat lain sebelum ada tindak lanjut dari 

direktorat penerima permohonan tersebut.  

6.  Pasal 6 Ayat (6) 

 “Direktur jenderal pada kementerian 

kesehatan yang memiliki tugas dan 

fungsi di bidang pelayanan kesehatan 

membentuk tim yang bersifat ad hoc 

yang terdiri dari unsur direktorat 

jenderal pada kementerian kesehatan 

yang memiliki tugas dan fungsi di 

bidang pelayanan kesehatan dan 

direktorat jenderal pada kementerian 

kesehatan yang memiliki tugas dan 

fungsi di bidang pencegahan dan 

pengendalian penyakit “ 

 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Aspek Koordinasi 

kelembagaan/tata 

organisasi 

1 Efektivitas 

Koordinasi 

antar 

instansi 

terkait 

2 Pembagian 

kewenangan 

dan 

tugasnya 

jelas 

Pembentukan tim ad hoc oleh pejabat yang 

sama tingkat jabatannya berpotensi adanya 

konflik preferensi/kepentingan. 

Perlu ada suatu 

jabatan/unit/bagian/direktorat yang 

memang khusus menangani IPWL sebagai 

lead sektor dalam pelaksanaan IPWL. Hal ini 

akan memudahkan kinerja dan sinergi tanpa 

ada kepentingan atau pelibatan yang besar 

dari jabatan/unit/bagian/direktorat lainnya.  

Kerjasama/sinergi antara para stakeholder 

tetap perlu dilakukan tetapi harus ada lead 

sector agar keputusan dan tindakan yang 

diambil bisa lebih cepat dilaksanakan dan 

tidak berbelit-belit. 

 

Ubah, perlu ada lead 
sector. 

7.  Pasal 7 s.d Pasal 18 - - - - Tetap 

8.  Secara umum Disharmoni 

Pengaturan 

Perlunya 

penyatuan 

peraturan-

peraturan terkait 

agar lebih mudah 

dipahami dan 

 - Terdapat beberapa peraturan Menteri 

terkait wajib lapor, IPWL, rehabilitasi medis 

yang mana didalamnya banyak dilakukan 

ketentuan yang sama. Hal ini menyebabkan 

peraturan-peraturan tersebut sulit dipahami 

karena tidak berada dalam satu peraturan. 

Ubah 
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tidak potensi 

tumpang tindih 

Hal ini juga beresiko akan menimbulkan 

perbedaan penafsiran terhadap ketentuan 

yang sama yang terkait. 

Perlu adanya penyatuan peraturan tersebut 

agar menjadi satu kesatuan yang mudah 

dipahami, dan tidak beresiko tumpang 

tindih. 

9.  Lampiran secara umum. Disharmoni 

Pengaturan  

Definisi/Konsep Adanya 

perbedaan 

definisi ataupun 

konsep di antara 

dua peraturan 

perundang-

undangan atau 

lebih terhadap 

objek yang sama 

Adanya upaya bahwa wajib lapor menjadi 

suatu upaya menekan jumlah 

penyalahgunaan narkotika, dan wajib lapor 

menjadi suatu alasan seseorang tidak dapat 

dipidana sebagai bentuk komitmen 

pemerintah tersebut, hal ini tidak 

berbanding dengan adanya tarif rehabilitasi 

yang harus dibayarkan oleh user yang bisa 

saja tarifnya mahal tidak mampu membayar 

tetapi bukan kategori masyarakat tidak 

mampu. Seorang user dengan itikad baik 

melaporkan diri tetapi tidak bisa 

direhabilitasi karena masalah biaya tentunya 

menimbulkan suatu dilemma tersendiri di 

masyarakat adanya keraguan untuk 

melaporkan diri bahwa dirinya/keluarganya 

adalah penyalahguna. 

Berdasarkan informasi dari BNN, bahwa 

IPWL di lingkungan BNN diberikan secara 

gratis untuk rehabilitasi. Hal ini tentu 

berbeda dengan IPWL lain yang bisa saja 

dikenakan biaya rehabilitasi dan 

menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan 

ketentuan di masing-masing IPWL. Dan akan 

menyebabkan beban hanya akan terjadi di 

BNN karena masyarakat pastinya lebih 

Ubah, Perlu adanya suatu 

kepastian hukum 

mengenai kejelasan 

mengenai pembiayaan 

rehabilitasi. 
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memilih untuk melakukan wajib lapor di 

IPWL lingkungan BNN.  

Tentunya anggaran dari BNN juga dari 

anggaran Negara ini menunjukkan ada 2 pos 

anggaran berbeda dengan layanan yang 

berbeda. Di BNN semua rehab dibebaskan 

dari biaya, sedangkan di IPWL-IPWL lain 

masih ada yang berbayar dan jika 

dibebaskan biaya maka akan ditanggung 

oleh Kemenkes itupun hanya dengan status 

orang yang tidak mampu. 

 

8. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 
Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1. Dasar Hukum Mengingat Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Delegasi Materi muatan 

Permen yang 

didelegasikan oleh 

peraturan yang 

lebih tinggi hanya 

mengatur terbatas 

yang bersifat teknis 

administratif 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 

Tahun 2019 dibentuk untuk melaksanakan 

Pasal 6 huruf (3) UU Narkotika yang 

menyatakan bahwa ketentuan mengenai 

perubahan penggolongan Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan ini telah memenuhi dimensi 

ketepatan jenis peraturan perundang-

undangan.  

Tetap   
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi 
Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan  

No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Secara Umum Pancasila Kemanusiaan Ketentuan ini 

menjamin 

perlindungan 

masyarakat 

Layanan Rehabilitasi dibagi Tahanan dan Warga 

Binaan Pemasyarakatan terdapat 3 jenis 

rehabilitasi, yaitu: 

1. Rehabilitasi Medis 

2. Rehabilitasi Sosial 

3. Pasca rehabilitasi 

 

Kekhususan di lingkungan pemasyarakatan 

terdapat layanan pascarehabilitasi hal ini sangat 

diperlukan karena para tahanan/warga binaan 

disiapkan untuk kembali ke masyarakat.  

Tetap.  

Sudah tepat karena kondisi di 

pemasyarakatan yang membutuhkan 

fasilitas pasca rehabilitasi. 

2.  Ketentuan Umum 

Pasal 1: 

Pecandu Narkotika 

adalah orang yang 

menggunakan atau 

menyalahgunakan 

narkotika dan dalam 

keadaan ketergantungan 

pada narkotika, 

psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya baik secara 

fisik maupun psikis. 

Disharmoni 

Pengaturan  

Definisi atau 

konsep 

Adanya 

perbedaan 

definisi 

ataupun 

konsep di 

antara dua 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Pengaturan ini tumpang tindih dan tidak 

konsisten, dimana baik di UU Narkotika maupun 

peraturan perundangan lainnya membedakan 

narkotika dan psikotropika. Tetapi dalam 

ketentuan umum pecandu narkotika diatur bahwa 

ketergantungan psikotropika dan zat adiktif 

lainnya juga disebut pecandu narkotika. 

Ketentuan yang tidak konsisten ini juga akan 

menyebabkan terjadinya ketidaktegasan dalam 

pelaksanaan di lapangan.  

Dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika 

disebutkan dalam Pasal 1:  

“Pecandu Narkotika adalah orang yang 

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada 

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” 

Hal ini menunjukkan secara tegas pecandu 

narkotika tidak disamakan atau tidak menjadi satu 

Ubah. 

Perlu disamakan konsep/definisi 

ketentuan umum mengenai Pecandu 

Narkotika. Dan dapat ditambahkan 

batasan/definisi/ketentuan umum 

terhadap penyalahguna psikotropika 

dan zat adiktif lainnya 
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No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
pengertian dengan orang yang ketergantungan 

psikotropika dan zat adiktif lainnya. 

Disharmonisasi seperti ini dapat berakibat 

peraturan tidak tegas dapat dilaksanakan. Karena 

UU narkotika menyebutkan definisi/pembatasan 

yang berbeda dengan Permenkumham 12/2017. 

3.  Pasal 2 s.d Pasal 10 - - - - Tetap 

4.  Pasal 11 

(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai bentuk layanan 

Rehabilitasi Sosial 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan  

Aspek 

Kekosongan 

Pengaturan 

Belum ada 

pengaturan. 

Pasal 11 ini mengatur tentang Pasca rehabilitasi, 

tetapi dalam ayat 4 yang mendelegasikan untuk 

mengatur tentang rehabilitasi sosial yang 

seharusnya mengatur pengaturan yang sama 

dengan ayat sebelumnya yaitu tentang Pasca 

rehabilitasi. Sehingga ada kekosongan pengaturan 

akibat hal tersebut dimana tidak ada perintah 

untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk 

layanan pascarehabilitasi melalui Peraturan 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

Ubah. 

5.  Pasal 12 s.d Pasal 16 - - - - Tetap 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 

No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Angka 3 

“Rehabilitasi Sosial 

adalah proses 

refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk 

memungkinkan 

seseorang mampu 

melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan 

masyarakat.” 

Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi 

atau 

konsep 

Adanya 

perbedaan 

definisi 

ataupun 

konsep di 

antara dia 

peraturan 

perundang-

undangan atau 

lebih terhadap 

obyek yang 

sama 

Ketentuan umum/Definisi Rehabilitasi Sosial 

berbeda dengan yang didefinisikan oleh UU 

Narkotika yaitu: “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”. (Lihat juga Pasal 58 UU 

Narkotika) 

Ada penyebutan bekas pecandu dalam UU 

Narkotika tentunya akan disharmoni juga 

dimana rehabilitasi sosial dalam Permensos 

9/2017 ini masih menganggap sebagai 

pecandu bukan bekas pecandu. 

Ubah. 

2.  Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Angka 4 

"Psikotropika adalah zat 

atau obat, baik alamiah 

maupun sintetis bukan 

narkotika, yang memiliki 

khasiat psikoaktif melalui 

pengaruh selektif pada 

susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan 

khas pada aktivitas 

normal dan perilaku." 

 

Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi 

atau 

konsep 

Adanya perbedaan 

definisi ataupun 

konsep di antara 

dia peraturan 

perundang-

undangan atau 

lebih terhadap 

obyek yang sama 

Ketentuan Umum “psikotropika” dalam 

Permensos 9/2017 adalah sama dengan 

ketentuan umum di UU Psikotropika. 

Tetapi ketentuan tersebut terdapat satu 

perbedaan kata dalam UU Psikotropika 

dimana dalam UU Psikotropika perbedaan 

kata tersebut yaitu " aktivitas mental dan 

perilaku" bukan " aktivitas normal dan perilaku 

seperti dalam permensos ini dan UU 

psikotropika". Perbedaan ini tentu dapat 

menimbulkan. 

Ketidakjelasan karena “aktivitas normal” ini 

lebih luas daripada pengertian “aktivitas 

mental”. 

 

Ubah. sesuaikan dengan UU 

Psikotropika 

3.  Pasal 2 s.d Pasal 32  - - - - Tetap 
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No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
4.  Pasal 33 Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi 

atau 

konsep 

Adanya perbedaan 

definisi ataupun 

konsep di antara 

dia peraturan 

perundang-

undangan atau 

lebih terhadap 

obyek yang sama 

Seseorang penyalah guna narkotika yang 

menjalankan rehabilitasi terlebih dahulu 

melakukan rehabilitasi medis untuk 

menghilangkan narkotika dari dalam 

tubuhnya, setelah itu dilakukan rehabilitasi 

sosial agar dapat menyesuaikan kembali 

dengan lingkungannya yang baik.  

Akan tetapi dalam Permensos 9/2017 tidak 

diatur mengenai proses kontinuitas dari 

rehabilitasi medis ke rehabilitasi sosial. Atau 

bagaimana seharusnya rehabilitas medis dan 

rehabilitasi sosial bersinergi.  

Pasal 33 (c) dan pasal 36 ayat (1) hanya 

menyebutkan rujukan dari RS tetapi tidak 

secara jelas menyebutkan apakah sebagai 

kelanjutan dari rehabilitasi medis 

Ubah  

5.  Pasal 34 s.d Pasal 74  -  -  -  - Tetap 

6.  Pasal 75 ayat 1 

(1) Lembaga Rehabilitasi 

Sosial bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan 

NAPZA dan IPWL harus 

melaksanakan 

Rehabilitasi Sosial sesuai 

dengan Standar Nasional 

Rehabilitasi Sosial bagi 

Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan NAPZA. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaa

n bahasa, 

istilah, dan 

kata 

 Tidak tepat Kalimat “Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA 

dan IPWL” menunjukkan ketidak jelasan 

apakah Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah 

lembaga selain IPWL, ataukah lembaga 

rehabilitasi sosial adalah IPWL, ataukah 

terdapat Lembaga Rehabilitasi Sosial yang 

termasuk IPWL dan tidak termasuk IPWL. 

Ubah 

7.  Pasal 76 s.d Pasal 86  -  -  -  - Tetap 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 

No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
8.  Secara Umum Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Aspek 

Ketercapaia

n Hasil 

Ketercapaian 

tujuan dari politik 

hukum 

pembentukan 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Permensos 9/2017 tidak menegaskan/ 

mengatur rehabilitasi sosial sebagai bagian 

dari wajib lapor, sedangkan yang diatur dalam 

permensos ini adalah rehabilitasi sosial yang 

dalam PP WPWL disebutkan sebagai salah satu 

bagian dari wajib lapor disamping rehabilitasi 

medis. 

Tujuan dari UU NArkotika berikut PP nya 

adalah untuk menekan laju penyalahgunaan 

narkotika yaitu melalui suatu mekanisme 

IPWL. Dengan adanya IPWL maka Pemerintah 

mendapatkan data penyalahgunaan yang 

kemudian dapat dipantau penekanan 

penggunaannya bukan dipantau orangnya. 

Dan sebagai timbal baliknya orang yang 

melaporkan memiliki suatu perlakuan khusus 

yaitu terdaftar sebagai wajib lapor sehingga 

mendapatkan suatu pemaafan jika melakukan 

penyalahgunaan karena sedang dalam 

tahapan/proses rehabilitasi. 

Ubah 

9. T

e

r

h

d

a 

Keterkaitan dengan tugas 

dan fungsi Kementerian 

Sosial dalam Peraturan 

Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 2020 

tahun 20152015 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial 

sebagaimana diubah 

dengan Peraturan 

Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 22 

Tahun 2018 

   Di dalam struktur organisasi Kementerian 

Sosial terdapat satu Direktorat yang 

menangani rehabilitasi sosial termasuk 

didalamnya terhadap eks pecandu yaitu 

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Di 

bawah DITJEN REHSOS terdapat Direktorat 

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 

NAPZA yang menangani pengajuan 

Rehabilitasi Sosial Narkotika, akan tetapi tusi 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan NAPZA tersebut hanya 

mengatur di bidang rehabilitasi sosial korban 

penyalahgunaan NAPZA bukan eks pecandu 

Ubah SOTK agar tepat rehsos tidak hanya 

bagi korban penyalahgunaan NAPZA 

tetapi juga kepada pecandu NAPZA.  
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 

No. Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
secara umum. Hal ini telah diklarifikasi dan 

disampaikan pada kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) di BPHN pada tanggal 12 

April 2021 oleh Septi Eliza (perwakilan dari 

Kemensos) bahwa walaupun direktorat yang 

menangani rehabilitasi sosial narkotika adalah 

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan NAPZA tetapi Direktorat ini 

juga membidangi rehabilitasi sosial untuk eks 

pecandu. Tentu ini tidak konsisten dengan 

SOTK yang ada di Kementerian Sosial. 

 

11. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.10. Peraturan Bersama Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 

Definisi Rehabilitasi Medis 

dan Rehabilitasi Sosial 

Kejelasan 

rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Berdasarkan pemaparan Riza Sarasvita, Ph.D (Direktur PLIRP 

Badan Narkotika Nasional) yang disampaikan pada kegiatan 

Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada tanggal 12 April 

2021, bahwa apabila melakukan ius comparandum terkait 

definisi yuridis Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, 

dunia Internasional hanya mengenal istilah/definisi terapi 

(therapy) dan rehabilitasi (rehabilitation). 

 

Lebih lanjut Riza menyatakan bahwa, fakta di lapangan 

terkait tindakan rehabilitasi yang bersifat medis, waktu 

penerapannya relative singkat, dan sebanyak 60%-80% lebih 

bersifat rehabilitasi psikologis dan sosial. 

 

Ubah 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
Berdasarkan hal tersebut maka perlu melakukan perubahan 

terkait definisi tersebut, untuk menyesuaikan dengan dunia 

Internasional yaitu menggunakan istilah terapi dan 

rehabilitasi. 

2.  Pasal 2 - - - - Tetap 

3.  Pasal 3 

(1) Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan 

Narkotika sebagai tersangka 

dan/atau terdakawa dalam 

penyalagunaan Narkotika 

yang sedang menjalani 

proses penyidikan, 

penuntutan, dan 

persidangan di pengadilan 

dapat diberikan pengobatan 

perawatan dan pemulihan 

pada Lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau Lembaga 

rehabilitasi sosial; 

(2) Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan 

Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang 

menderita komplikasi medis 

dan/atau komplokasi 

psikiatris, dapat 

ditempatkan di rumah sakit 

Pemerintah yang biayanya 

ditanggung oleh keluarga 

atau bagi yang tidak mampu 

ditanggung pemerintah 

Efektivitas 

pelaksanaan 

perundang-

undangan 

Aspek 

ketercapaian 

hasil 

Ketercapaian 

tujuan dari 

politik hukum 

pembentukan 

peraturan 

Menurut dr. Fatchanuraliyah (Direktorat Pencegahan dan 

Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 

Kementerian Kesehatan), dalam pemaparannya pada 

kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di BPHN, pada tanggal 

12 April 2021, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

Rehabilitasi Medis terdapat beberapa kendala di lapangan, 

yaitu: 

a. Adanya keterbatasan tenaga kesehatan, serta sarana 

dan pra sarana penunjang; 

b. Akses layanan rehabilitasi medis masih terbatas; 

c. Kriminalisasi terhadap penyalahguna NAPZA 

menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan 

rehabilitasi medis, serta menyulitkan juga bagi 

Tenaga Kesehatan untuk menjangkau sasaran yang 

dituju; 

d. Belum adanya pengaturan terkait Penetapan 

Lembaga Rehabilitasi Medis Non Faskes oleh 

Kementerian Kesehatan; 

e. Pembiayaan bagi keluarga miskin Non Penerima 

Bantuan Iuran (PBI), tidak dapat dibiayai oleh 

Kementerian Kesehatan; 

f. Belum terdapat sebuah system pembiayaan nasional 

untuk Penyalahguna NAPZA; dan 

g. Pemerintah belum melihat hal ini sebagai isu 

Prioritas.  

 

Tetap 
Meskipun 

terdapat analisis 

terhadap pasal 

ini, namun secara 

formulasi pasal 

tidak perlu 

dilakukan 

perubahan, dan 

masih relevan 

untuk diterapkan. 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

(3) Dalam hal Pecandu 

Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memilih 

ditempatkan di rumah sakit 

swasta yang ditunjuk 

Pemerintah, maka biaya 

menajdi tanggungan sendiri; 

(4) Keamanan dan 

pengawasan Pecandu 

Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika 

yang ditempatkan dalam 

Lembaga rehabilitasi medis, 

Lembaga rehabilitasi social, 

dan rumah sakit 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3), dilaksanakan oleh 

rumah sakit dan/atau 

Lembaga rehabilitasi yang 

memenuhi standar 

keamanan tertentu serta 

dalam pelaksanaannya 

dapat berkoordinasi dengan 

pihak Polri; 

(5) Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan 

Narkotika sebagai tersangka 

dan/atau terdakwa yang 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
telah melengkapi surat hasil 

asesmen dari Tim Asesmen 

Terpadu, dapat ditempatkan 

pada Lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau rehabilitasi 

sosial sesuai dengan 

kewenangan institusi 

masing-masing. 

4.  Pasal 4 s.d Pasal 7 - - - - Tetap 

5.  Pasal 8 

(1) Dalam melakukan 

asesmen terhadap Pecandu 

Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika 

sebagai Penyalah Guna 

Narkotika dibentuk Tim 

Asesmen Terpadu; 

(2) Tim Asesmen Terpadu 

yang dimaksud dalam ayat 

(1) diusulkan oleh masing-

masing pimpinan instansi 

terkait di tingkat Nasional, 

Provinsi dan Kab/Kota dan 

ditetapkan oleh Kepala 

Badan Narkotika Nasional, 

Badan Narkotika Nasional 

Provinsi, badan Narkotika 

Nasional Kab/Kota; 

(3) Tim Asesmen Terpadu 

terdiri dari: 

a. Tim Dokter yang meliputi 

Dokter dan Psikolog; 

Disharmoni 

pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama pada 

2 (dua) atau 

lebih peraturan 

setingkat, tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Menurut pasal ini, bahwa Tim Asesmen Terpadu terdiri dari: 

a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog; 

b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan 

Kemenkumham. 

 

Pasal ini berpotensi disharmoni terhadap Pasal 7 ayat (2) 

Permenkumham No. 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi 

Tahanan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahwa berdasarkan 

pasal tersebut, terdapat nomenklatur Tim Asesmen 

Rehabilitasi, yang terdiri dari: 

a. Dokter atau Psikolog; 

b. Wali Pemasyarakatan; dan 

c. Pembimbing Kemasyarakatan. 

Tetap 
 

6.  Efektivitas 

pelaksanaan 

perundang-

undangan 

Aspek 

sumber daya 

manusia 

Terpenuhinya 

kapasitas, 

integritas dan 

kualitas SDM 

yang 

dibutuhkan 

dalam 

menerapkan 

pengaturan 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pada daerah 

tertentu masih ditemukan adanya kekurangan kapasitas dan 

kualitas dari segi Sumber Daya Manusia. Sebagai contoh, 

penelitian yang dilakukan oleh Marryo Borry WD, dkk di 

Provinsi Sumatera Barat terhadap Tim Asesmen Terpadu 

(TAT), menyatakan bahwa komposisi tim dokter masih belum 

Tetap 
Meskipun 

terdapat analisis 

terhadap pasal 

ini, namun secara 

formulasi pasal 

tidak perlu 

dilakukan 

perubahan, dan 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 330 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
b. Tim Hukum terdiri dari 

unsur Polri, BNN, Kejaksaan 

dan Kemenkumham; 

(4) Tim Hukum sebagaimana 

Pasal (3) huruf b khusus 

untuk penanganan 

tersangka anak melibatkan 

Balai Pemasyarakatan. 

dalam 

peraturan 

terpenuhi. 
35

 Dalam hal apabila di daerah tidak terdapat 

dokter spesialis kedokteran jiwa, forensic dan psikolog, maka 

Tim Dokter adalah dokter yang telah terlatih dalam bidang 

gangguan penggunaan NAPZA, yang dalam implementasinya 

dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain.
36

 

 

Dalam hal Aparat Penegak Hukum, masih banyak hakim yang 

kurang mengerti alur dari proses asesmen terpadu.
37

 

Meskipun BNN Provinsi Sumatera Barat telah membuat 

Standar Operasional Prosedur (SOP), pada Pengadilan Negeri 

(PN) Kota Padang, pelaksanaan putusan terpidana 

penyalahguna narkotika yang melewati asesmen terpadu 

masih belum sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini 

dikarenakan masih terdapat kekurangan dari SOP tersebut, 

yaitu mengenai pengaturan pelaksanaan putusan terpidana 

penyalahguna narkotika. 

masih relevan 

untuk diterapkan. 

7.  Efektivitas 

pelaksanaan 

perundang-

undangan 

Aspek 

operasional 

atau 

tidaknya 

peraturan 

-  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IJCR, bahwa 

mekanisme TAT ini sekalipun sudah mendorong pendekatan 

medis sebagai primum remedium untuk dilakukannya 

rehabilitasi, namun masih tidak menghilangkan bawaan UU 

Narkotika, dimana pendekatan hukum pidana yang dominan, 

yang secara rinci adalah sebagai berikut:
38

 

a. Meskipun telah dibangun sebuah mekanisme yang 

memadukan pendekatan hukum dengan pendekatan 

kesehatan, penerapan mekanisme ini masih sangat 

bergantung kepada keputusan penyidik untuk 

Tetap 
Meskipun 

terdapat analisis 

terhadap pasal 

ini, namun secara 

formulasi pasal 

tidak perlu 

dilakukan 

perubahan, dan 

                                                        

35
 Marryo Borry WD, et.al, “Analisis Perumusan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan Penerimaan Hakim BNN Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Human Care Vol. 4 No. 3 

Oktober (2019): 212 lihat juga Permenkes No. 50 Tahun 2015 

36
 Op. Cit 

37
 Op. Cit 

38
 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan KOALISI 35/2009, Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif Non Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika, 

(Jakarta: ICJR, Tanpa Tahun), hlm.26 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga 
Rehabilitasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
menetapkan seseorang dalam kualifikasi pengguna atau 

tidak. Apabila tidak ditetapkan sebagai pengguna maka 

mekanisme ini tidak akan diterapkan, begitu juga 

sebaliknya; 

b. Keberadaan mekanisme TAT ini, tidak menghilangkan 

dominasi dan sifat koersif hukum pidana. Hal ini 

dikarenakan rekomendasi dari tim medis berpeluang 

untuk disimpangi oleh rekomendasi tim hukum, 

meskipun telah bersama-sama di dalam TAT; 

c. Mekanisme TAT bukan sebuah prosedur atau tata cara 

yang dirancang untuk keluar dari system yang telah ada 

sekarang. Hal ini dikarenakan paradigma terkait 

“rehabilitasi” menurut UU Narkotika adalah bentuk dari 

hukuman/ pidana, bukan merupakan sebuah “tindakan” 

(upaya non penal); 

d. Karena mekanisme TAT dibangun secara “tidak 

terencanakan” di awal pembentukan UU Narkotika, 

maka infrastruktur seperti pengaturan kelembagaan, 

personil, prosedur, dll dari TAT ini tidak utuh dan 

lengkap. 

masih relevan 

untuk diterapkan. 

 

12. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.11. Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional 
 

Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika 
Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 - - - - Tetap 
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika 
Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
2.  Pasal 2 

(1)  Penyidik BNN berasal 

dari sumber Anggota 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Anggota Polri) 

dan Pegawai Negeri Sipil. 

(2)  Untuk dapat diangkat 

menjadi Penyidik BNN, yang 

bersangkutan harus 

memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Warga Negara Republik 

Indonesia; 

b. bertaqwa Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. cakap, jujur, memiliki 

integritas moral yang 

tinggi; 

e. tidak pernah melakukan 

perbuatan tercela; 

f. memiliki pengalaman 

yang cukup dalam 

penyidikan terhadap 

kejahatan umum 

dan/atau kejahatan 

narkotika; 

g. lulus seleksi yang 

diselenggarakan oleh 

BNN. 

(3)  Seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

huruf g, meliputi: 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

Bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pada ketentuan pasal 2 ayat (2), tidak dibedakan persyaratan 

yang diberikan pada calon penyidik BNN yang merupakan 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai 

Negeri Sipil. Ketentuan ini sebetulnya tidak akan menjadi 

persoalan apabila persyaratan yang diberikan bersifat umum. 

Namun huruf f pada pasal 2 ayat (2) menjadikan 

"pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap 

kejahatan umum dan/atau kejahatan narkotika" sebagai 

salah satu persyaratan yang diterapkan baik untuk calon 

penyidik BNN yang berasal dari Polri maupun PNS. Frasa 

"kejahatan umum" di sini bersifat multitafsir. Apakah 

kejahatan umum hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan 

yang diatur di dalam KUHP ataukah mencakup juga 

kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam UU secara terpisah 

yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh para Penyidik 

PPNS? Apakah tepat jika persyaratan pada huruf f ini 

dibebankan baik kepada calon Penyidik yang berasal dari 

Polri dan dari PNS? 

Ubah 

Perlu 

memperjelas 

persyaratan yang 

diberikan untuk 

penyidik yang 

berasal dari Polri 

dan PNS baik 

yang bersifat 

umum maupun 

khusus.  
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika 
Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
a. Psikotest dan Polygraph; 

b. ketrampilan dalam 

mengoperasionalkan 

komputer dan program 

c. Microsoft Office basic; 

d. visi intelijen taktis 

(surveilance, observasi, 

pembuntutan, pembelian 

terselubung, penyerahan 

terkendali) dalam 

penyidikan kejahatan 

narkotika. 

e. memahami Undang-

Undang Narkotika No 35 

Tahun 2009 . 

3.  Pasal 3 s.d Pasal 4 - - - - Tetap 

4.  Pasal 5 

(1) Penyidik BNN sebelum 

diangkat, wajib 

mengucapkan sumpah/janji 

menurut agamanya 

dihadapan Kepala BNN 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Anggota Polri yang 

diangkat sebagai Penyidik 

BNN tetap memiliki status 

sebagai anggota Polri. 

(3) Anggota Polri yang 

diangkat sebagai Penyidik 

BNN dapat diusulkan 

kenaikan pangkatnya secara 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

Bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa anggota Polri yang 

diangkat sebagai Penyidik BNN dapat diusulkan kenaikan 

pangkatnya secara istimewa oleh Kepala BNN kepada Kapolri 

atas prestasi kerjanya. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 1980 tentang tentang Pengangkatan dalam 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil dikenal adanya Kenaikan 

pangkat istimewa, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja 

yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru 

yang bermanfaat bagi Negara. 

 

Tidak jelas dalam ketentuan ini apakah kenaikan pangkat 

secara istimewa yang dapat diusulkan Kepala BNN adalah 

sama dengan kenaikan pangkat istimewa yang dikenal dalam 

PP nomor 3 Tahun 1980. Jika ya, maka rumusan pasal ini 

perlu diperbaiki agar lebih jelas maksudnya dan selaras 

Ubah 

Perlu 

memperjelas 

ketentuan 

mengenai 

“Kenaikan 

pangkat secara 

istimewa” agar 

selaras dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

ada.  
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Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
istimewa oleh Kepala BNN 

kepada Kapolri atas prestasi 

kinerjanya. 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Merujuk pada PP Nomor 3 Tahun 1989, kenaikan pangkat 

istimewa dapat diperoleh dengan kriteria tertentu yakni 

karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau 

menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. 

5.  Pasal 6 

Penyidik BNN dapat 

berhenti atau diberhentikan 

sebagai Penyidik BNN, bila: 

a. telah selesai masa 

kerjanya sebagai 

Penyidik Badan 

Narkotika Nasional; 

b. mengundurkan diri atas 

permintaan sendiri; 

c. meninggal dunia; 

d. tidak dapat 

melaksanakan tugas 

secara terus-menerus 

selama 3 (tiga) bulan; 

e. diduga terlibat tindak 

pidana narkotika atau 

tindak pidana lainnya; 

f. dinyatakan bersalah 

berdasarkan Keputusan 

Dewan Kode Etik Profesi 

Penyidik BNN, karena 

melakukan tindakan 

yang mencoreng citra 

BNN; 

g. tidak lagi memenuhi 

salah satu syarat yang 

telah ditentukan 

Kejelasan 

Rumusan 

Sistematika 

dan Teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan  

- Pasal 6 menyatukan persyaratan untuk "dapat berhenti" atau 

"diberhentikan" dalam satu ketentuan. Padahal, kedua 

tindakan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga menjadi tidak tepat ketika pengaturannya 

disatukan. Sebagai contoh, persyaratan pada huruf a, c, f, dan 

g, bukan persyaratan untuk seseorang "dapat berhenti". 

Mereka yang memenuhi persyaratan huruf a, c, f, dan g, 

sudah pasti harus diberhentikan. Sebaiknya pengaturan ini 

dipisahkan antara persyaratan untuk "dapat berhenti" dan 

"diberhentikan" untuk meningkatkan kepastian hukum. 

Ubah  

Perlu 

memisahkan 

persyaratan 

untuk “dapat 

berhenti” dan 

“diberhentikan.  
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Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika 
Nasional  

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2. 

6.  Pasal 7 s.d Pasal 8  - - - - Tetap 

 

13. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran 
Serta Masyarakat  

Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 s.d Pasal 2 - - - - Tetap 
2.  Pasal 3 

(1) Wadah peran serta 

masyarakat dapat berupa 

forum koordinasi, pusat 

pelaporan dan informasi, 

serta wadah lainnya sesuai 

kebutuhan. 

(2) Keanggotaan wadah 

peran serta masyarakat 

berasal dari Organisasi Non 

Pemerintah atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat yang 

memiliki visi dan misi di 

bidang Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor, 

dan bahan adiktif lainnya 

(P4GN). 

Efektivitas 

pelaksanaan 

perundang-

undangan 

Aspek 

ketercapaian 

hasil 

Ketercapaian 

tujuan dari 

politik hukum 

pembentukan 

peraturan 

Bahwa berdasarkan kegiatan rapat bersama BNN pada 

tanggal 25 Maret 2021, terdapat permasalahan pada Dimensi 

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. 

Menurut BNN, bahwa memang berdasarkan peraturan ini, 

BNN membentuk suatu wadah untuk menampung berbagai 

LSM dalam rangka memberantas P4GN, wadah ini biasa 

disebut dengan Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti 

Narkoba (FOKAN). Namun pada tahun 2020 yang lalu, FOKAN 

telah dibubarkan.  

 

Hal ini dikarenakan karena FOKAN beserta komunitas LSM di 

dalam nya sudah tidak sejalan dengan visi dan misi dari BNN. 

Selain itu, disinyalir terdapat penyalahgunaan nama besar 

BNN dalam setiap kegiatan yang tengah diselenggarakan oleh 

FOKAN. Dalam rangka menyikapi hal ini, maka BNN tengah 

menggodok sebuah program baru yang disebut Ikatan Kota 

Tanggap Narkoba (IKOTAN). IKOTAN ini merupakan sebuah 

pilot project dari BNN yang baru, dan tengah dilakukan uji 

coba di salah satu kota pada Provinsi Jawa Barat. 

Tetap 
 

Meskipun 

terdapat analisis 

terhadap pasal 

ini, namun secara 

formulasi pasal 

tidak perlu 

dilakukan 

perubahan, dan 

masih relevan 

untuk diterapkan. 

3.  Pasal 4 s.d Pasal 19 - - - - Tetap 
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14. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 s.d Pasal 2 - - - - Tetap 

2.  Pasal 3 

Pengaturan Prekursor 

bertujuan untuk: 

a. melindungi masyarakat 

dari bahaya 

penyalahgunaan Prekursor; 

b. mencegah dan 

memberantas peredaran 

gelap Prekursor; 

c. mencegah terjadinya 

kebocoran dan 

penyimpangan Prekursor; 

dan 

d. menjamin ketersediaan 

Prekursor untuk industri 

farmasi, industri non 

farmasi, dan 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

Kejelasan 

Rumusan 

Kesesuaian 

dengan 

sistematika 

dan teknik 

penyusunan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Ketentuan 

umum berisi 

hal-hal lain 

yang bersifat 

umum yang 

berlaku bagi 

pasal atau 

beberapa pasal 

berikutnya 

Ketentuan Pasal 3 sebaiknya dimasukkan ke bagian 

Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 

huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan bahwa 

Ketentuan Umum berisi: c.  hal-hal lain yang bersifat 

umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan 

asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri 

dalam pasal atau bab. 

Ubah  

Perlu diintegrasikan 

dalam bagian 

Ketentuan Umum 

demi kepastian 

hukum. 

3.  Pasal 4 ayat (3) 

Penambahan dan 

perubahan jenis Prekursor 

Tabel I dan Tabel II dalam 

Lampiran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri 

setelah berkoordinasi 

dengan menteri terkait. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. 

Ubah  

Perlu diperjelas 

maksud frasa 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
4.  Pasal 5 ayat (1) 

Menteri berkoordinasi 

dengan menteri terkait 

menyusun rencana 

kebutuhan Prekursor untuk 

kepentingan industri 

farmasi, industri non 

farmasi, dan lembaga 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

setiap tahun. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. 

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

5.  Pasal 5 ayat (4) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

penyusunan rencana 

kebutuhan Prekursor 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

Bahasa, 

istilah, kata 

Tidak 

menimbulkan 

multitafsir 

Tepat Jelas 

Mudah 

dipahami 

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”  

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II 

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 5 ayat 

(4) sebaiknya diubah menjadi: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 

rencana kebutuhan Prekursor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Menteri sesuai dengan kewenangan. 

Ubah 

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

6.  Pasal 6 ayat (3) 

Alat-alat potensial yang 

dapat disalahgunakan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

dalam pengadaan dan 

penggunaan Prekursor 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 6 ayat 

(3) sebaiknya diubah menjadi:  

Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan dalam 

pengadaan dan penggunaan Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan. 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

7.  Pasal 7 - - - - Tetap 

8.  Pasal 8 ayat (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai persyaratan dan 

tata cara pelabelan 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur oleh 

Menteri dan/atau menteri 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. 

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 8 ayat 

(3) sebaiknya diubah menjadi:  

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 

cara pelabelan Prekursor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri 

sesuai dengan kewenangan. 

9.  Pasal 9 ayat (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

penyimpanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. 

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan No. 200 Lampiran II 

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 9 ayat 

(3) sebaiknya diubah menjadi:  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan 

kewenangan. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

10.  Pasal 10 - - - - Tetap 

11.  Pasal 11 ayat (2) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengangkutan 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 11 ayat 

(2) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengangkutan Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri sesuai dengan kewenangan. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

12.  Pasal 12 ayat (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara 

memperoleh persetujuan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur oleh 

Menteri dan/atau menteri 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 12 ayat 

(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara memperoleh persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

13.  Pasal 13 ayat (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengemasan dan 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 13 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 
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pengemasan kembali 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur oleh 

Menteri dan/atau menteri 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 13 ayat 

(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengemasan dan pengemasan kembali 

Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai 

dengan kewenangan. 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

14.  Pasal 14 ayat (6) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyaluran 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (5) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 14 ayat (6) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 14 ayat 

(6) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyaluran Prekursor sebagaimana 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur 

dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan. 

15.  Pasal 15 ayat (2) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyerahan 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

diatur oleh Menteri 

dan/atau menteri terkait 

sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas.  Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: 

Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut 

dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 15 ayat 

(2) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyerahan Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri sesuai dengan kewenangan. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 

16.  Pasal 16 ayat (4) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pencatatan dan 

pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) 

diatur secara terkoordinasi 

oleh Menteri dan/atau 

menteri terkait sesuai 

dengan kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Ketepatan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas.   

Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan:  Pendelegasian kewenangan mengatur 

harus menyebut dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 16 ayat 

(4) sebaiknya diubah menjadi:  Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pencatatan dan pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Menteri sesuai dengan kewenangan. 

17.  Pasal 17 - - - - Tetap 

18.  Pasal 18 ayat (1) 

Menteri, menteri terkait, 

dan lembaga lain yang 

mempunyai tugas dan 

fungsi pengawasan 

terhadap segala kegiatan 

yang berhubungan dengan 

Prekursor secara 

terkoordinasi melakukan 

pengawasan sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. 

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

19.  Pasal 18 ayat (6) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengawasan 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur oleh 

Menteri dan/atau menteri 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya 

Kejelasan 

Rumusan 

Penilaian 

Kejelasan 

Rumusan 

Penilaian 

Kejelasan 

Rumusan 

Ketentuan Pasal 18 ayat(6) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur 

harus menyebut dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 18 ayat 

(6) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

Ubah 

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai 

dengan kewenangan. 

20.  Pasal 19 ayat (2) 

Dalam menetapkan 

Prekursor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

Menteri berkoordinasi 

dengan menteri terkait. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait” dan “lembaga 

lain”. 

Hal ini sesuai Petunjuk No. 245 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa tidak menggunakan kata atau frasa 

yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam 

kalimat tidak jelas. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

21.  Pasal 20 ayat (1) 

Dalam rangka pengawasan, 

Menteri dan menteri 

terkait dapat mengambil 

tindakan administratif. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. 

Ubah  

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

22.  Pasal 20 ayat (3) 

Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Tindakan 

administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur oleh 

Menteri dan/atau menteri 

terkait sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Tidak 

menimbulkan 

multitafsir 

Tepat 

Jelas 

Mudah 

dipahami 

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) ini sebaiknya diperjelas 

maksud dari frasa “menteri terkait”. Hal ini sesuai 

Petunjuk No. 245 Lampiran II UU Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan 

bahwa tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya 

tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak 

jelas. Dalam petunjuk teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan No. 200 Lampiran II UU 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan: Pendelegasian kewenangan mengatur 

harus menyebut dengan tegas: 

a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 

b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

Berdasarkan petunjuk tersebut, rumusan Pasal 20 

ayat(3) sebaiknya diubah menjadi: Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tindakan 

Ubah 

Perlu diperjelas istilah 

“menteri terkait” 

demi kepastian 

hukum. 

Perlu disesuaikan 

dengan Petunjuk No. 

200 Lampiran II UU 

Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai 

dengan kewenangan. 

23.  Pasal 21 s.d Pasal 22 - - - - Tetap 

 

15. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, 
dan Prekursor Farmasi 
 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Pasal 1 s.d Pasal 2 - - - - Tetap 

2.  Pasal 3 

1) Impor Narkotika hanya dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan 

PBF milik negara yang telah 

memiliki izin khusus sebagai 

importir dari Menteri. 

2) Menteri mendelegasikan pembe-

rian izin khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal. 

3) Dalam hal perusahaan PBF milik 

negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat 

melaksanakan fungsinya dalam 

melakukan Impor Narkotika, 

Direktur Jenderal dapat 

memberikan izin khusus kepada 

perusahaan PBF milik negara 

lainnya. 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Pasal ini telah dicabut oleh Pasal 15 Permenkes 

nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Sektor Kesehatan yang berbunyi:  

(1)  Importir Produsen Narkotika merupakan 

Industri Farmasi milik negara yang telah memiliki 

izin khusus sebagai importir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 dengan 

demikian tidak lagi membatasi pemberian izin 

impor produsen Narkotika terhadap 1 (satu) 

perusahaan saja. Perusahaan Pedagang Besar 

Farmasi dapat melakukan impor sepanjang 

memenuhi izin khusus yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja kemudian melakukan perubahan lagi 

terhadap apa yang telah ditentukan dalam 

Cabut  

Ketentuan ini telah 

dicabut oleh Permenkes 

Nomor 26 Tahun 2018. 

Substansinya sudah 

diubah oleh Permenkes 

Nomor 26 Tahun 2018 

dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020.  



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 346 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 dengan 

memberi kemungkinan bagi industri farmasi atau 

perusahaan Pedagang Besar Farmasi selain 

perusahaan milik negara untuk menjadi importir 

produsen narkotika sepanjang memenuhi 

perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.  

3.  Pasal 4 

1) Impor Psikotropika dan/atau 

Prekursor Farmasi hanya dapat 

dilakukan oleh Industri Farmasi, 

PBF, atau Lembaga Ilmu 

Pengetahuan. 

2) Industri Farmasi dan PBF 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memiliki izin sebagai IP 

Psikotropika/IP Prekursor Farmasi 

atau sebagai IT Psikotropika/IT 

Prekursor Farmasi dari Menteri. 

3) Lembaga Ilmu Pengetahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak memerlukan izin sebagai 

importir Psikotropika dan/atau 

Prekursor Farmasi. 

4) Menteri mendelegasikan 

pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada 

Direktur Jenderal 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Pasal 15 Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tidak 

lagi mengatur PBF dan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan sebagai pihak yang dapat 

melakukan impor psikotropika dan/atau 

prekursor Farmasi. Pasal 15 ayat (2) Permenkes 

Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa pihak 

yang menjadi Importir Produsen Psikotropika 

adalah Industri Farmasi (saja). 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut 

mengenai ekspor-impor narkotika diatur dengan 

peraturan pemerintah. Prosedur dan tata cara 

permohonan izin ekspor dan impor narkotika 

yang saat ini diatur dalam Permenkes Nomor 25 

Tahun 2018 juga perlu dinaikkan ke dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah dan disesuaikan 

dengan perubahan mekanisme pelaksanaan yang 

dilakukan oleh UU Ciker.  

  

Cabut  

Ketentuan ini sudah 

dicabut oleh Permenkes 

26 Tahun 2018 dan perlu 

disesuaikan lebih jauh 

dengan mekanisme 

perizinan yang hendak 

dibangun oleh Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja.  

4.  Pasal 5 

1) Impor Narkotika, Psikotropika, 

dan/atau Prekursor Farmasi hanya 

dapat dilaksanakan setelah 

mendapatkan SPI dari Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, impor narkotika, 

psikotropika dan/atau prekursor farmasi hanya 

dapat dilaksanakan setelah mendapat SPI dari 

Pemerintah Pusat. Pasal 5 ayat (1) ini perlu 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

disesuaikan dengan 

perubahan yang dilakukan 

oleh Undang-Undang 

Cipta Kerja. 
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2) SPI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku untuk setiap kali 

pelaksanaan impor. 

3) Menteri mendelegasikan 

pemberian SPI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal. 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan 

oleh Undang-Undang Cipta Kerja.  

5.  Pasal 6 – Pasal 11 - - - - Tetap 

6.  Pasal 12 

1) Untuk memperoleh izin sebagai 

importir Psikotropika atau 

Prekursor Farmasi, Industri 

Farmasi atau PBF mengajukan 

permohonan kepada Direktur 

Jenderal secara online melalui 

http://e-pharm.kemkes.go.id 

dengan disertai dokumen 

pendukung, meliputi: 

a. fotokopi izin usaha Industri 

Farmasi dan/atau PBF; 

b. fotokopi Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP); 

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP); dan 

d. fotokopi Surat Izin Kerja 

Apoteker penanggung jawab 

produksi. 

2) Dalam rangka proses verifikasi 

dokumen yang diajukan secara 

online, pemohon harus 

menyerahkan fotokopi dokumen 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ini telah dicabut oleh 

Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2018 

Cabut  
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pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal paling lama 3 

(tiga) hari kerja sejak permohonan 

secara online diterima. 

3) Paling lama dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja sejak dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diterima, Direktur Jenderal 

menerbitkan izin atau menolak 

permohonan izin dengan disertai 

alasan yang jelas. 

4) Bentuk izin IP Psikotropika/IP 

Prekursor Farmasi dan/atau Izin IT 

Psikotropika/IT Prekursor Farmasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam Formulir 1, 

Formulir 2, Formulir 3, atau Formulir 

4 sebagaimana terlampir. 

7.  Pasal 13 – Pasal 14 - - - - Tetap 

8.  Pasal 15 

1) Untuk memperoleh SPI untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan, 

PBF milik negara yang memiliki izin 

khusus sebagai importir Narkotika, 

IP Psikotropika/IP Prekursor 

Farmasi, atau IT Psikotropika/IT 

Prekursor Farmasi mengajukan 

permohonan kepada Direktur 

Jenderal secara online melalui 

http://e-pharm.kemkes.go.id 

dengan disertai dokumen 

pendukung, meliputi: 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Ketentuan Pasal 15 ayat (1) telah dicabut oleh 

Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2018.  

Cabut  
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a. surat pernyataan belum 

pernah melakukan Impor 

Narkotika, Psikotropika, atau 

Prekursor Farmasi atau 

fotokopi SPI terakhir; 

b. laporan realisasi Impor 

terakhir; 

c. laporan realisasi penggunaan 

untuk produksi; 

d. fotokopi rencana kebutuhan 

tahunan yang ditandatangani 

oleh Apoteker Penanggung 

Jawab; 

e. fotokopi surat pesanan 

(purchasing order) kepada 

eksportir di negara 

pengekspor; 

f. fotokopi surat pesanan 

(purchasing order) dari industri 

farmasi, jika pemohon adalah 

IT Psikotropika/IT Prekursor 

Farmasi; 

g. fotokopi surat pesanan 

(purchasing order) dari industri 

farmasi, jika pemohon adalah 

PBF milik negara yang memiliki 

izin khusus sebagai importir 

Narkotika; 

h. fotokopi surat persetujuan izin 

edar untuk Narkotika, 

Psikotropika, atau Prekursor 

Farmasi yang akan diimpor; 
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i. fotokopi surat izin khusus 

importir Narkotika atau izin IP 

Psikotropika/IP Prekursor 

Farmasi atau Izin IT 

Psikotropika/IT Prekursor 

Farmasi; fotokopi kartu 

kendali; dan 

j. Analisa Hasil Pengawasan. 

2) Dikecualikan dari dokumen 

pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

huruf c, dan huruf i untuk Industri 

Farmasi atau PBF yang belum 

pernah melakukan impor 

Narkotika, Psikotropika, atau 

Prekursor Farmasi. 

3)  Dalam rangka proses verifikasi 

dokumen yang diajukan secara 

online, pemohon harus 

menyerahkan fotokopi dokumen 

pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) kepada Direktur Jenderal paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah 

permohonan secara online 

diterima. 

4)  Paling lama dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja sejak dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diterima, Direktur Jenderal 

menerbitkan persetujuan atau 

penolakan SPI dengan disertai 

alasan yang jelas. 
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5) Bentuk SPI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tercantum dalam 

Formulir 5, Formulir 6, Formulir 7, 

Formulir 8, atau Formulir 9 

sebagaimana terlampir 

9.  Pasal 16 s.d Pasal 19 - - - - Tetap 

10.  Pasal 20 

1) Ekspor Narkotika hanya dapat 

dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan 

PBF milik negara yang telah 

memiliki izin khusus sebagai 

eksportir dari Menteri. 

2) Menteri mendelegasikan 

pemberian izin khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada Direktur Jenderal. 

3) Dalam hal perusahaan PBF milik 

negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dapat 

melaksanakan fungsinya dalam 

melakukan Ekspor Narkotika, 

Direktur Jenderal dapat 

memberikan izin khusus kepada 

perusahaan PBF milik negara 

lainnya. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Terdapat dua hal dalam ketentuan ini yang telah 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja: 

1. Ekspor narkotika dapat dilakukan oleh industri 

farmasi atau perusahaan besar farmasi yang 

telah memenuhi perizinan berusaha dari 

pemerintah Pusat dan tidak lagi dibatasi hanya 

dapat dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan PBF 

milik negara sebagaimana disebut dalam Pasal 

20 ayat (1) 

2. Izin khusus untuk eksportir ini tidak lagi 

didelegasikan langsung kepada Menteri tetapi 

melalui mekanisme perizinan berusaha 

terintegrasi yang dipegang oleh Pemerintah 

Pusat.  

 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

diubah untuk disesuaikan 

dengan perubahan yang 

dilakukan melalui 

Undang-Undang Cipta 

Kerja. 

11.  Pasal 21 

1) Ekspor Psikotropika dan/atau 

Prekursor Farmasi hanya dapat 

dilakukan oleh Industri Farmasi 

atau PBF. 

2) Industri Farmasi atau PBF 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memiliki izin sebagai EP 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai 

hal yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, pemberian izin terkait 

ekspor psikotropika dan prekursor farmasi 

dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha 

dari pemerintah pusat. Ketentuan Pasal 21 ayat 

(2) masih merujuk pada ketentuan Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

disesuaikan dengan 

perubahan yang telah 

dilakukan oleh Undang-

Undang Cipta Kerja. 
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Psikotropika/EP Prekursor Farmasi 

atau sebagai ET Psikotropika/ET 

Prekursor Farmasi dari Menteri. 

3) Menteri mendelegasikan 

pemberian izin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada 

Direktur Jenderal 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang 

berbeda 

Psikotropika yang telah diubah oleh Undang-

Undang Cipta Kerja. 

12.  Pasal 22 

1) Ekspor Narkotika, Psikotropika, 

dan/atau Prekursor Farmasi hanya 

dapat dilaksanakan setelah 

mendapatkan SPE dari Menteri. 

2) SPE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku untuk setiap kali 

pelaksanaan Ekspor. 

3) Menteri mendelegasikan 

pemberian SPE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban 

yang sama 

pada 2 (dua) 

atau lebih 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

memberikan 

kewajiban 

yang 

berbeda 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, SPE diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) 

masih mengatur bahwa SPE diterbitkan oleh 

Menteri. Untuk memberikan kepastian hukum, 

redaksional ketentuan ini sebaiknya disesuaikan 

dengan perubahan yang dibuat oleh Undang-

Undang Cipta Kerja.  

Ubah  

Ketentuan ini perlu 

disesuaikan dengan 

perubahan yang dilakukan 

oleh Undang-Undang 

Cipta Kerja. 

13.  Pasal 23 - - - - Tetap 

14.  Pasal 24 

1) Untuk memperoleh izin sebagai EP 

Psikotropika/EP Prekursor Farmasi, 

atau ET Psikotropika/ET Prekursor 

Farmasi, Industri Farmasi atau PBF 

mengajukan permohonan kepada 

Direktur Jenderal secara online 

melalui http://e-

pharm.kemkes.go.id dengan 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Ketentuan ini telah dicabut oleh Pasal 16 

Permenkes Nomor 26 Tahun 2018  

Cabut  
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dilengkapi dokumen pendukung, 

meliputi: 

a. fotokopi izin usaha Industri 

Farmasi atau PBF; 

b. fotokopi Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP); 

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP); dan 

d. fotokopi Surat Izin Kerja 

Apoteker penanggung jawab.  

2) Dalam rangka proses verifikasi 

dokumen yang diajukan secara 

online, pemohon harus 

menyerahkan fotokopi dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Direktur 

Jenderal paling lama 3 (tiga) hari 

kerja setelah permohonan secara 

online diterima. 

3) Paling lama dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari kerja sejak dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterima, Direktur 

Jenderal menerbitkan persetujuan 

atau penolakan izin dengan 

disertai alasan yang jelas 

4) Bentuk izin sebagai EP 

Psikotropika/EP Prekursor Farmasi 

atau ET Psikotropika/ET Prekursor 

Farmasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tercantum dalam 

Formulir 12, Formulir 13, Formulir 
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14, atau Formulir 15 sebagaimana 

terlampir. 

15.  Pasal 25 s.d Pasal 26 - - - - Tetap 

16.  Pasal 27 

1) Untuk memperoleh SPE, PBF milik 

negara yang memiliki izin khusus 

sebagai eksportir Narkotika, EP 

Psikotropika/EP Prekursor 

Farmasi, atau ET Psikotropika/ET 

Prekursor Farmasi mengajukan 

permohonan kepada Direktur 

Jenderal secara online melalui 

http://e-pharm.kemkes.go.id 

dengan disertai dokumen 

pendukung, meliputi: 

a. surat pernyataan belum pernah 

melakukan Ekspor atau 

fotokopi SPE terakhir dan/atau 

laporan realisasi Ekspor 

terakhir; 

b. fotokopi rencana Ekspor 

selama 1 (satu) tahun; 

c. SPI asli dari negara pengimpor; 

d. fotokopi surat pesanan 

(purchasing order) dari 

importir; 

e. fotokopi surat persetujuan izin 

edar atau surat persetujuan 

khusus ekspor untuk Narkotika, 

Psikotropika, atau Prekursor 

Farmasi yang akan diekspor; 

f. fotokopi surat izin khusus 

sebagai ekspotir Narkotika, EP 

Status Pasal Dicabut 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Pasal 27 ayat (1) telah dicabut oleh Pasal 18 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 

2018.  

Cabut  
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Psikotropika/EP Prekursor 

Farmasi, atau ET 

Psikotropika/ET Prekursor 

Farmasi; dan 

g. Analisa Hasil Pengawasan. 

2) Dalam rangka proses verifikasi 

dokumen yang diajukan secara 

online, pemohon harus 

menyerahkan fotokopi dokumen 

pendukung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada 

Direktur Jenderal paling lama 3 

(tiga) hari kerja setelah 

permohonan secara online 

diterima. 

3) (3) Paling lama dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 

dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterima, Direktur 

Jenderal menerbitkan persetujuan 

atau penolakan SPE dengan 

disertai alasan yang jelas. 

4) (4) Bentuk dokumen SPE 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam Formulir 16, 

Formulir 17, Formulir 18, Formulir 

19, atau Formulir 20 sebagaimana 

terlampir. 

17.  Pasal 28- Pasal 37 - - - - Tetap 
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Tabel Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Sektor Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1 s.d Pasal 13 - - - - Tetap  

2.  Pasal 14 

(1) IT Psikotropika dan IT 

Prekursor Farmasi 

merupakan PBF bahan 

obat. 

(2) Persyaratan untuk 

memperoleh IT 

Psikotropika dan IT 

Prekursor Farmasi 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf i terdiri atas: 

a. Sertifikat Distribusi 

Farmasi; dan 

b. rencana impor bahan 

baku Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi.  

Disharmoni 

Pengaturan  

Hak Adanya 

pengaturan 

mengenai 

hak yang 

sama pada 2 

(dua) atau 

lebih 

peraturan 

yang 

berbeda 

hierarki, 

tetapi 

memberikan 

hak yang 

berbeda; 

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) disebutkan 

bahwa yang dapat menjadi IT Psikotropika 

dan IT Prekursor Farmasi merupakan PBF 

bahan obat. Ketentuan ini selaras dengan 

ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 5 

Tahun 1997 tentang Psikotropika yang 

menyatakan bahwa Impor psikotropika hanya 

dapat dilakukan oleh pabrik obat atau 

pedagang besar farmasi yang telah memiliki 

izin.  

 

Meski demikian, ketentuan ini telah diubah 

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja yang mengganti istilah 

“pabrik obat” dengan industri farmasi. Bunyi 

ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini membatasi 

pihak yang dapat menjadi IT Psikotropika dan 

IT Prekursor Farmasi hanya pada PBF bahan 

obat saja padahal dalam UU Cipta Kerja 

terdapat dua pihak yang dapat menjadi IT 

Psikotropika dan prekursor Farmasi yakni 

industri farmasi dan PBF. Ketentuan Pasal 14 

ayat (1) ini perlu diubah agar menjadi selaras 

dengan perubahan yang dibuat oleh UU Cipta 

Kerja.  

Ubah  

3.  Pasal 15 s.d Pasal 16 - - - - Tetap 
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4.  Pasal 17 

(1) Persetujuan Impor 

Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi 

diselenggarakan oleh 

Industri Farmasi atau 

PBF. 

(2) Persyaratan untuk 

memperoleh Persetujuan 

Impor Narkotika, 

Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf l terdiri atas: 

a. izin Importir Produsen 

Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi 

atau Importir Terdaftar 

Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi; 

b. surat pesanan 

(purchasing order) 

kepada eksportir di 

negara pengekspor; 

c. surat pesanan 

(purchasing order) dari 

Industri Farmasi, jika 

pemohon adalah IT 

Psikotropika/IT Prekursor 

Farmasi; 

d. surat pesanan 

(purchasing order) dari 

Kejelasan 

Rumusan  

Penggunaan 

Bahasa, istilah, 

dan kata 

Tepat Penggunaan kata “diselenggarakan” pada 

Pasal 17 ayat (1) kurang tepat. Persetujuan 

impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 

Farmasi tidak diselenggarakan oleh Industri 

Farmasi atau PBF melainkan oleh 

Kementerian Kesehatan. Industri Farmasi 

atau PBF adalah pihak-pihak yang kemudian 

dapat mengajukan permohonan persetujuan 

impor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi.  

 

Dalam prakteknya ketentuan ini memang 

masih dapat diterapkan dan tidak 

menimbulkan kendala. Meski demikian, 

sebaiknya rumusan ini diperbaiki agar 

meningkatkan kejelasan rumusan dan 

kepastian hukum. 

Ubah 
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industri farmasi, jika 

pemohon adalah PBF 

milik negara yang 

memiliki izin khusus 

sebagai importir 

Narkotika; 

e. surat persetujuan izin 

edar untuk Narkotika, 

Psikotropika, atau 

Prekursor Farmasi yang 

akan diimpor; dan 

f. Analisa Hasil 

Pengawasan (AHP) 

BPOM.  

5.  Pasal 18 

(1) Persetujuan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi 

diselenggarakan oleh 

Industri Farmasi. 

(2) Persyaratan untuk 

memperoleh Persetujuan 

Ekspor Narkotika, 

Psikotropika dan 

Prekursor Farmasi 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf m terdiri atas:  

a. izin Eksportir Produsen 

Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi;  

b. SPI asli dari Negara 

pengimpor;  

Kejelasan 

Rumusan  

Penggunaan 

Bahasa, istilah, 

dan kata 

Tepat Penggunaan kata “diselenggarakan” pada 

Pasal 18 ayat (1) kurang tepat. Persetujuan 

Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 

Farmasi tidak diselenggarakan oleh Industri 

Farmasi atau PBF melainkan oleh 

Kementerian Kesehatan. Industri Farmasi 

atau PBF adalah pihak-pihak yang kemudian 

dapat mengajukan permohonan persetujuan 

ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi.  

 

Dalam prakteknya ketentuan ini memang 

masih dapat diterapkan dan tidak 

menimbulkan kendala. Meski demikian, 

sebaiknya rumusan ini diperbaiki agar 

meningkatkan kejelasan rumusan dan 

kepastian hukum. 

Ubah 
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c. surat pesanan 

(purchasing order) dari 

importir;  

d. surat persetujuan izin 

edar atau surat 

persetujuan  khusus 

ekspor untuk Narkotika, 

Psikotropika, atau 

Prekursor Farmasi yang 

akan diekspor; dan 

e. Analisa Hasil 

Pengawasan (AHP) Badan 

POM. 

6.  Pasal 19 s.d Pasal 94 - - - - Tetap 

17. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 
Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1.  Pasal 1  - - - Tetap  

2.  Pasal 2 

(1) Perizinan berusaha 

sektor kesehatan di 

lingkungan Kementerian 

Kesehatan merupakan 

perizinan berusaha yang 

menjadi kewenangan 

Menteri. 

Dimensi 

Efektivitas 

Aspek 

Teknologi 

Penunjang 

Pelayanan 

 integrasi sistem OSS dengan sistem yang 

telah ada di Kementerian Kesehatan tidak 

membedakan jenis atau karakteristik masing-

masing perizinan.  

Dalam rapat Pokja bersama Direktorat 

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 

Kementerian Kesehatan, diungkapkan bahwa 

terdapat kendala pada Surat Persetujuan 

Ekspor (SPE) dan Surat Persetujuan Impor 

Ubah  

Perlu mengakomodasi jenis-

jenis izin yang bersifat khusus 

seperti SPI dan SPE dalam 

integrasi sistem dengan OSS.   
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(2) Pelaksanaan 

kewenangan penerbitan 

perizinan berusaha 

sektor kesehatan di 

lingkungan Kementerian 

Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara 

terintegrasi melalui 

sistem OSS. 

(3) Sistem OSS 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan 

gerbang (gateway) dari 

sistem pelayanan 

perizinan berusaha yang 

telah ada pada 

Kementerian Kesehatan. 

(4) Sistem OSS 

sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikelola 

oleh BKPM selaku 

Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara OSS. 

(SPI) untuk komoditi Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi. Meski selama ini SPE 

dan SPI dimasukkan ke dalam rezim perizinan 

yang kewenangannya terdapat pada 

Kementerian Kesehatan, sebetulnya SPE dan 

SPI memiliki karakteristik yang agak berbeda 

dari perizinan lainnya. SPI dan SPE bersifat 

sekali jalan atau transaksional dan karena itu 

memiliki proses yang lebih cepat dari 

perizinan lainnya. Selain itu, SPI dan SPE 

harus terhubung pula dengan Indonesia 

National Single Window yang terkait dengan 

layanan kepabeanan dan juga terhubung 

dengan negara-negara lain. 

Diperlukan perbaikan pada integrasi dengan 

sistem OSS yang ada agar dapat 

mengakomodasi karakteristik yang khas dari 

izin-izin seperti SPI dan SPE yang bersifat 

transaksional dan memerlukan akses 

pertukaran informasi dengan negara-negara 

lain.   

3.  Pasal 3 s.d Pasal 6 - - - - Tetap 

4.  Lampiran Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi atau 

Konsep 

Adanya 

perbedaan 

definisi 

ataupun 

konsep di 

antara dua 

peraturan 

Dengan diterbitkannya Pasal 62 dan Pasal 63 

Undang-Undang Cipta Kerja maka beberapa 

ketentuan mengenai perizinan terkait narkotika dan 

psikotropika yang diubah bentuk perizinannya 

menjadi perizinan berusaha, serta kewenangan 

penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat, di antarnya adalah sebagai berikut 

Ubah 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 
Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
perundang-

undangan 

atau lebih 

terhadap 

objek yang 

sama 

1) Izin Produksi Narkotika 

2) Izin impor Narkotika 

3) Surat Persetujuan Impor Narkotika 

4) Izin ekspor Narkotika 

5) Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

6) Izin edar Narkotika dalam bentuk obat 

7) Izin penyaluran Narkotika 

8) Izin Produksi Psikotropika 

9) Izin edar Psikotropika dalam bentuk obat 

10) Izin impor Psikotropika 

11) Surat Persetujuan Impor Psikotropika 

12) Izin ekspor Psikotropika 

13) Surat Persetujuan Ekspor Psikotropika 

13 bentuk perizinan tersebut harus 

dikeluarkan dari lampiran Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 11 tahun 2020 ini karena 

kewenangannya telah dialihkan kepada 

pemerintah pusat serta telah diamanatkan 

untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah. Hal ini perlu segera dilakukan 

karena ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 ini 

mengatur bahwa BKPM selaku Lembaga 

Pengelola dan Penyelenggara OSS dalam 

menerbitkan perizinan berusaha sektor 

kesehatan di lingkungan Kementerian 

Kesehatan bertindak untuk dan atas nama 

Menteri. Lebih lanjut diatur bahwa BKPM 

menerbitkan perizinan berusaha setelah 

mendapat notifikasi persetujuan pemenuhan 

komitmen dari Kementerian Kesehatan. 

Dengan dialihkannya kewenangan penerbitan 

perizinan terhadap 13 bentuk perizinan 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 
Kesehatan 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
sebagaimana disebutkan di atas maka 

pemerintah perlu segera menerbitkan 

Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat 

Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak 

menimbulkan ketidakteraturan pengaturan 

yang dapat menghambat kegiatan pelayanan 

kesehatan, industri, ataupun ilmu 

pengetahuan. 

 

18. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, 
Psikotropika Dan Prekursor. 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Dasar 

Hukum 

Mengingat 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Delegasi Materi 

muatan 

Permen yang 

didelegasikan 

oleh 

peraturan 

yang lebih 

tinggi hanya 

mengatur 

terbatas yang 

bersifat 

teknis 

administratif 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 

Tahun 2014 dibentuk untuk melaksanakan 

Pasal 9 ayat (4) Undang- Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika dan Pasal 5 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2010 tentang Prekursor.Peraturan ini telah 

memenuhi dimensi ketepatan jenis 

peraturan perundang-undangan.  

Tetap   
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19. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan 
dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1. . Judul Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

Ketercapaian 

Hasil 

Ketercapaian 

tujuan dari 

politik hukum 

pembentukan 

peraturan 

Bahwa politik hukum pengaturan Undang-Undang 

Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika 

adalah guna mengusahakan ketersediaan 

Narkotika dan psikotropika jenis tertentu yang 

sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan 

pencegahan dan pemberantasan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. Permenkes Nomor 3 

tahun 2015 ini mengatur ketentuan teknis terkait 

peredaran, penyimpanan, serta pemusnahan dan 

pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  Namun target capaian dari Permenkes 

Nomor 3 tahun 2015 ini bukan hanya 

ketersediaan Narkotika dan psikotropika saja, 

melainkan juga pencegahan dan pemberantasan 

bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, karena upaya 

mengukur ketercapaian hasil yang dilakukan perlu 

mengacu pada Undang-Undang Narkotika. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara 

periodik setiap tiga tahunnya, angka prevalensi 

terhadap narkotika di Indonesia pada tahun 2011 

sebesar 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada 

angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % 

dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %
39

. 

Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan 

Ubah 

                                                        

39
 BNN, https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf  
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
angka prevalensi terhadap narkotika sebesar 

0.43% dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Artinya 

disamping ketidaksempurnaan pengaturan yang 

ada, sejak Undang-Undang Narkotika 

diundangkan, angka prevalensi terhadap 

narkotika menurun, hal ini mengindikasikan target 

pencegahan dan pemberantasan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika sesuai politik hukum 

pembentukan Undang-Undang Narkotika dan 

Undang-Undang Psikotropika menunjukkan 

adanya perbaikan, meskipun masih jauh dari 

kesempurnaan. 

Sedangkan mengenai penilaian terhadap 

ketersediaan farmasi untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, perlu diteliti dengan 

melakukan penelitian teknis lebih lanjut. 

2.  Konsideran 

a. bahwa Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

28/Menkes/Per/I/1978 

tentang Penyimpanan 

Narkotika, Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

688/Menkes/Per/VII/1997 

tentang Peredaran 

Psikotropika, dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 

912/Menkes/Per/VIII/1997 

tentang Kebutuhan Tahunan 

dan Pelaporan Psikotropika 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban yang 

sama pada 2 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewajiban yang 

berbeda 

Mengingat bahwa Permenkes Nomor 3 tahun 

2015 ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 14 

ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 44 

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, dan Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (6) 

dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, serta 

mengingat bahwa Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

telah mengubah ketentuan terkait perizinan 

Narkotika dan Psikotropika, maka segala 

ketentuan terkait perizinan produksi, peredaran, 

dan penyimpanan Narkotika dan Psikotropika 

pada Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini perlu 

Cabut 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan 

kebutuhan hukum; 

 

dicabut karena Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

telah mengamanatkannya untuk diatur pada 

Peraturan Pemerintah. 

3.  Konsideran 

b. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan 

untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 14 ayat (3), 

Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, 

dan Pasal 44 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, dan Pasal 

9 ayat (3), Pasal 14 ayat (6) 

dan Pasal 15 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Peredaran, 

Penyimpanan, Pemusnahan, 

dan Pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi; 

Ketepatan Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Melaksanakan 

lebih lanjut 

perintah 

Peraturan 

Pemerintah 

Diperintahkan 

secara tegas 

(delegasian) 

Permenkes 3/2015 ini dibentuk untuk 

melaksanakan Pasal 14 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), 

Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 9 ayat 

(3), Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 

tentang Prekursor. Adapun substansi pengaturan 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini mencakup 

pengaturan peredaran, penyimpanan, 

pemusnahan dan pelaporan Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sesuai dengan petunjuk No. 211 lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

pendelegasian kewenangan mengatur dari 

Undang-Undang kepada Menteri, pemimpin 

lembaga pemerintah non kementerian, atau 

pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi 

untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. 

Dengan demikian Permenkes Nomor 3 tahun 2015 

ini sudah tepat jenisnya, karena memang 

diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dan 

substansi pengaturannya bersifat teknis. 

Tetap 

4.  Pasal 1 angka 6 

Industri Farmasi adalah badan 

usaha yang memiliki izin dari 

Disharmoni 

Pengaturan 

Definisi atau 

Konsep 

Adanya 

perbedaan 

definisi 

Definisi Industri Farmasi yang diatur pada Pasal 1 

angka 6 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini, yakni 

menyatakan bahwa "Industri Farmasi adalah 

Ketentuan Pasal 1 

angka 6 Permenkes 

Nomor 3 tahun 2015 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
Menteri Kesehatan untuk 

melakukan kegiatan 

pembuatan obat atau bahan 

obat. 

ataupun 

konsep di 

antara dua 

peraturan 

perundang-

undangan atau 

lebih terhadap 

objek yang 

sama 

badan usaha yang memiliki izin dari Menteri 

Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan 

obat atau bahan obat", bertentangan dengan 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan 

industri farmasi sebagai perusahaan berbentuk 

badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan 

kegiatan produksi serta penyaluran obat dan 

bahan obat, termasuk Narkotika.  

Pasal 1 angka 6 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 

ini menyempitkan subjek industri farmasi hanya 

terbatas pada badan usaha yang memiliki izin dari 

Menteri Kesehatan, padahal definisi pada pasal 1 

angka 11 UU Narkotika tidak menyebutkan 

mengenai perizinan tersebut secara spesifik. 

Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, yang mengubah ketentuan perizinan 

industri farmasi pada Pasal 11 UU Narkotika, dari 

sebelumnya berbentuk izin khusus yang diberikan 

oleh Menteri Kesehatan, diubah menjadi 

perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 

Selain itu definisi Pasal 1 angka 6 Permenkes 

Nomor 3 tahun 2015 ini juga menyempitkan 

ruang lingkup industri farmasi menjadi hanya 

sebatas kegiatan produksi, padahal dalam defenisi 

pasal 1 angka 11 UU Narkotika diatur bahwa 

ruang lingkup industri farmasi mencakup kegiatan 

produksi dan penyaluran. 

sudah tidak relevan 

lagi, oleh karena itu 

perlu segera diubah. 

5.  Pasal 2 s.d Pasal 4 - - - - Tetap 

6.  Pasal 5 Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Cipta Kerja 

mengubah bentuk dan kewenangan penerbitan 

Ubah 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
(1) Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi dalam 

bentuk obat jadi hanya dapat 

diedarkan setelah 

mendapatkan izin edar dari 

Menteri.  

(2) Untuk mendapatkan izin 

edar Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi dalam 

bentuk obat jadi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus 

melalui pendaftaran pada 

Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.  

(3) Ketentuan mengenai tata 

cara untuk mendapat izin 

edar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

kewajiban yang 

sama pada 2 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewajiban yang 

berbeda 

perizinan terkait narkotika dan psikotropika. 

Bentuk perizinan yang semula berbentuk izin 

khusus diubah menjadi perizinan berusaha, serta 

kewenangan penerbitan izinnya yang semula 

diberikan kepada Menteri diubah menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu 

ketentuan terkait perizinan pada Pasal 5 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini perlu segera 

diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Cipta Kerja karena disharmoni secara vertikal 

dengan ketentuan perundang-undangan yang 

hirarkinya lebih tinggi, yakni Undang-Undang 

Cipta Kerja (lebih lanjut diulas pada bagian 

dampak perubahan undang-undang cipta kerja) 

Perlu 

diharmonisasikan 

dengan Undang-

Undang Cipta Kerja. 

7.  Pasal 6 

(1) Industri Farmasi yang 

memproduksi Narkotika dan PBF 

atau Instalasi Farmasi 

Pemerintah yang menyalurkan 

Narkotika wajib memiliki izin 

khusus dari Menteri sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Izin khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa:  

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban yang 

sama pada 2 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewajiban yang 

berbeda 

Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Cipta Kerja 

mengubah bentuk dan kewenangan penerbitan 

perizinan terkait narkotika dan psikotropika. 

Bentuk perizinan yang semula berbentuk izin 

khusus diubah menjadi perizinan berusaha, serta 

kewenangan penerbitan izinnya yang semula 

diberikan kepada Menteri diubah menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu 

ketentuan terkait perizinan pada Pasal 6 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini perlu segera 

diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Ubah 

Perlu 

diharmonisasikan 

dengan Undang-

Undang Cipta Kerja. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
a. Izin Khusus Produksi 

Narkotika;  

b. Izin Khusus Impor Narkotika; 

atau  

c. Izin Khusus Penyaluran 

Narkotika.  

(3) Lembaga Ilmu 

Pengetahuan yang 

memperoleh, menanam, 

menyimpan, dan 

menggunakan Narkotika 

dan/atau Psikotropika untuk 

kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

harus memiliki izin dari 

Menteri sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Cipta Kerja karena disharmoni secara vertikal 

dengan ketentuan perundang-undangan yang 

hirarkinya lebih tinggi, yakni Undang-Undang 

Cipta Kerja (lebih lanjut diulas pada bagian 

dampak perubahan undang-undang cipta kerja). 

8.  Pasal 7 s.d Pasal 13 - - - - Tetap 

9.  Pasal 14 

1) Penyaluran Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi dalam bentuk obat jadi 

hanya dapat dilakukan oleh: 

a. Industri Farmasi kepada PBF 

dan Instalasi Farmasi 

Pemerintah; 

b. PBF kepada PBF lainnya, 

Apotek, Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, 

Instalasi Farmasi Pemerintah 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek rasio 

beban dan 

manfaat (cost 

and benefit 

ratio) 

Perhitungan 

manfaat harus 

lebih besar 

daripada 

beban/biaya 

atau Nilai rasio 

benefit 

terhadap cost 

harus di atas 

angka 1 (B/C > 

1). 

Pasal 40 Undang-Undang Narkotika mengatur 

bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat 

menyalurkan Narkotika kepada: 

a) pedagang besar farmasi tertentu; 

b) apotek; 

c) sarana penyimpanan sediaan farmasi 

pemerintah tertentu; dan 

d) rumah sakit. 

Namun Pasal 14 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 

ini mengatur bahwa penyaluran oleh industri 

farmasi hanya dapat dilakukan terhadap 

penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi dalam bentuk obat jadi kepada PBF dan 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
dan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan; 

c. PBF milik Negara yang 

memiliki Izin Khusus Impor 

Narkotika kepada Industri 

Farmasi, untuk penyaluran 

Narkotika; 

d. Instalasi Farmasi Pemerintah 

Pusat kepada Instalasi Farmasi 

Pemerintah Daerah, Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit milik 

Pemerintah, dan Instalasi 

Farmasi Tentara Nasional 

Indonesia atau Kepolisian; dan 

e. Instalasi Farmasi Pemerintah 

Daerah kepada Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit milik Pemerintah 

Daerah, Instalasi Farmasi Klinik 

milik Pemerintah Daerah, dan 

Puskesmas. 

(2) Selain kepada PBF lainnya, 

Apotek, Rumah Sakit, Instalasi 

Farmasi Pemerintah dan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, PBF dapat 

menyalurkan Prekursor Farmasi 

golongan obat bebas terbatas 

kepada Toko Obat. 

Instalasi Farmasi Pemerintah. Artinya penyaluran 

oleh industri farmasi dalam bentuk Narkotika 

Golongan I dan dalam bentuk bahan baku 

Narkotika, Psikotropika dan, Prekursor Farmasi 

kepada apotek dan rumah sakit dilarang. 

Rasionalitas pelarangan tersebut perlu dievaluasi 

dalam dua hal, yakni sejauh mana pelarangan 

tersebut berpengaruh dalam menekan peredaran 

gelap narkotika, serta apakah pelarangan tersebut 

tidak menghambat pemenuhan kesediaan farmasi 

pada apotek dan rumah sakit. Mengingat bahwa 

Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Cipta Kerja 

telah memberikan peluang bagi industri farmasi 

untuk dapat memperoleh perizinan berusaha 

ekspor-impor narkotika dan psikotropika, maka 

perlu dipertimbangkan pula untuk memberikan 

kelonggaran pengaturan mengenai penyaluran 

narkotika dan psikotropika dalam bentuk obat dan 

bahan baku oleh industri farmasi. Namun hal 

tersebut baru dapat dilakukan setelah melakukan 

kajian lanjutan terhadap dampak dan resiko yang 

mungkin akan timbul. 

10.  Pasal 15 s.d Pasal 46 - - - - Tetap 



Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 370 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

 No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
11.  Pasal 47 

Pelanggaran terhadap 

ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini dikenai 

sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang - 

Undangan 

Aspek 

kekosongan 

pengaturan 

Belum ada 

pengaturan 

Pasal 47 Permenkes Nomor 3 tahun 2015 ini 

mengatur bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pasal 47 Permenkes Nomor 

3 tahun 2015 tersebut dimaksudkan sebagai dasar 

pengenaan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran terkait peredaran, penyimpanan, 

pemusnahan, serta pelaporan narkotika, 

psikotropika, dan prekursor narkotika. Adapun 

Ketentuan sanksi administratif pada Undang-

Undang Narkotika terbatas pada penyimpanan 

dan pelaporan narkotika, yakni diatur pada Pasal 

14 Undang-Undang Narkotika, dimana sanksi 

tersebut dikenakan oleh Menteri Kesehatan atas 

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Adapun bentuk sanksi administratif 

tersebut berupa:  

a) peringatan,  

b) denda administratif,  

c) penghentian sementara kegiatan, atau  

d) pencabutan izin.  

Sedangkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 

tentang Psikotropika mengatur sanksi 

administratif secara lebih umum dan diatur 

dengan istilah tindakan administratif, yakni 

terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam 

Undang-Undang-Undang Psikotropika. Tindakan 

administif tersebut diberikan kepada pabrik obat, 

pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan 

sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, 

puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga 

Perlu segera 

membentuk 

Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang 

tata cara pemberian 

sanksi administratif. 
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penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan 

fasilitas rehabilitasi.  

Selain itu ketentuan sanksi administratif juga 

diatur pada Pasal 61 PP 40 tahun 2013, yakni 

sanksi administratif mengenai pelanggaran dalam 

proses pengawasan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Adapun bentuk sanksi administratifnya 

adalah berupa: 

a) peringatan secara tertulis; 

b) penghentian kegiatan sementara; atau 

c) pencabutan izin 

Lebih lanjut ketentuan mengenai sanksi 

administratif mengenai pengawasan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika tersebut diamanatkan 

untuk diatur dengan Peraturan Menteri. 

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara 

yang dilakukan dengan Kementerian Kesehatan, 

ketentuan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran atas ketentuan peredaran dan 

pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika 

belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga terjadi kekosongan 

pengaturan. Dalam pelaksanaannya Kementerian 

Kesehatan memang lebih mengutamakan aspek 

pembinaan daripada pengenaan sanksi 

administratif dengan pertimbangan untuk 

menjamin ketersediaan obat dan bahan narkotika 

dan psikotropika berdasarkan kebutuhan. Namun 

perlu diingat bahwa keberadaan sanksi 

administratif sebagai upaya pertama (premium 

remedium) perlu untuk diatur agar sanksi pidana 
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tetap diposisikan sebagai ultimum remedium 

(upaya terakhir). Meskipun pencegahan dan 

pengendalian merupakan langkah yang sangat 

penting, namun untuk menjamin kepatuhan, 

kepastian hukum, serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, maka ketentuan 

mengenai sanksi administratif perlu diatur. 

 

20. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan 
Psikotropika. 
 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 
No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1. Dasar Hukum 

Mengingat 

Ketepatan 

Jenis 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Delegasi Materi muatan 

Permen yang 

didelegasikan 

oleh peraturan 

yang lebih tinggi 

hanya mengatur 

terbatas yang 

bersifat teknis 

administratif 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 

2020 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika yang menyatakan 

bahwa Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan 

dan perubahan jenis-jenis psikotropika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh 

Menteri. 

Peraturan ini telah memenuhi dimensi ketepatan 

jenis peraturan perundang-undangan.  

Tetap   
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa 
Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1. Dasar Hukum Mengingat Status 

Pasal 

Diubah 

Berdasarkan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

- Bagian mengingat ini hanya merujuk pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor 

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 

dan tidak mencantumkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik Sektor Kesehatan yang telah 

mengubah ketentuan-ketentuan sepanjang 

terkait dengan prosedur, syarat, dan tata cara 

perizinan yang diatur dalam Permenkes 

Nomor 10 Tahun 2013.  

 

Analisa hasil pengawasan oleh BPOM ini juga 

merupakan salah satu materi yang 

dimasukkan ke dalam sistem perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik sektor 

obat dan makanan yang diatur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. 

Ubah 

Diperbaiki sesuai 

dengan perkembangan 

yang ada.   

2. Pasal 1 s.d Pasal 2 - - - - Tetap  

3. Pasal 3 

(1) Pemohon AHP untuk 

keperluan impor Narkotika harus 

berupa perusahaan PBF milik 

negara yang telah mendapatkan 

izin khusus sebagai importir 

Narkotika dari Menteri. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Hak Pengaturan 

mengenai hak 

yang sama pada 

2 (dua) atau 

lebih peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, impor narkotika dapat 

juga dilakukan oleh industri farmasi setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Rumusan pasal ini masih 

mengikuti ketentuan dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yang hanya memberikan 

Ubah  

Pasal 13 ayat (1) perlu 

diubah menjadi:  

 

Pemohon AHP untuk 

keperluan impor 

Narkotika dapat berupa 

industri farmasi dan 
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(2) Pemohon AHP untuk 

keperluan impor Psikotropika 

meliputi IP Psikotropika, IT 

Psikotropika, atau Lembaga Ilmu 

Pengetahuan. 

(3) Pemohon AHP untuk 

keperluan impor Prekursor 

Farmasi meliputi IP Prekursor 

Farmasi, IT Prekursor Farmasi, 

atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. 

hak yang 

berbeda 

kewenangan untuk mengimpor narkotika 

hanya kepada 1 (satu) Perusahaan Besar 

Farmasi milik negara.  

 

perusahaan PBF milik 

negara yang telah 

mendapatkan izin 

khusus sebagai importir 

Narkotika dari Menteri. 

4. Pasal 4 

(1) Pemohon AHP untuk 

keperluan ekspor Narkotika 

harus berupa PBF milik negara 

yang telah mendapatkan izin 

khusus sebagai eksportir 

Narkotika dari Menteri. 

(2) Pemohon AHP untuk 

keperluan ekspor Psikotropika 

yaitu EP Psikotropika atau ET 

Psikotropika. 

(3) Pemohon AHP untuk 

keperluan ekspor Prekursor 

Farmasi yaitu EP Prekursor 

Farmasi atau ET Prekursor 

Farmasi. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Hak Pengaturan 

mengenai hak 

yang sama pada 

2 (dua) atau 

lebih peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

hak yang 

berbeda 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, ekspor narkotika dapat 

juga dilakukan oleh industri farmasi setelah 

memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat. Rumusan pasal 4 ayat (1) 

masih mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika yang hanya memberikan 

kewenangan untuk mengimpor narkotika 

hanya kepada 1 (satu) Perusahaan Besar 

Farmasi milik negara. 

Ubah 

Rumusan pasal 4 ayat 

(1) diubah menjadi: 

Pemohon AHP untuk 

keperluan ekspor 

Narkotika harus berupa 

industri farmasi atau 

PBF milik negara yang 

telah mendapatkan izin 

khusus sebagai 

eksportir Narkotika dari 

Menteri. 

5. Pasal 5 

(1) Pemohon AHP harus 

melakukan pendaftaran untuk 

mendapatkan nama pengguna 

dan kata sandi pada laman resmi 

pelayanan AHP BPOM dengan 

mengakses 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama pada 

2 (dua) atau 

lebih peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dalam lampirannya, 

memasukkan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi ke dalam sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (Online single 

Ubah 

Sesuaikan dengan 

perubahan mekanisme 

perizinan dalam sistem 

OSS.  
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http://www.pom.go.id atau 

http://e-napza.pom.go.id. 

(2) Pemohon AHP melakukan 

pengisian data secara daring dan 

mengunggah dokumen 

persyaratan ke dalam laman 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas: 

a. izin Industri Farmasi, izin PBF 

atau izin Lembaga Pengetahuan; 

b. nomor pokok wajib pajak; 

c. izin khusus importir Narkotika 

bagi perusahaan PBF milik 

negara; 

d. izin sebagai IP Psikotropika 

dan/atau izin sebagai IP 

Prekursor Farmasi; 

e. izin sebagai IT Psikotropika 

dan/atau izin sebagai IT 

Prekursor Farmasi; 

f. izin khusus ekspor Narkotika 

bagi perusahaan PBF milik 

negara; 

g. izin sebagai EP Psikotropika 

dan/atau izin sebagai EP 

Prekursor Farmasi; dan/atau 

h. izin sebagai ET Psikotropika 

dan/atau izin sebagai ET 

Prekursor Farmasi. 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

submission). Mekanisme permohonan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi di BPOM yang diatur dalam Per BPOM 

ini perlu diubah sesuai dengan mekanisme 

yang dibangun oleh OSS. 
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(4) Dalam hal dokumen 

persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) 

berdasarkan verifikasi BPOM 

dinyatakan lengkap dan benar, 

pemohon akan mendapatkan 

nama pengguna dan kata sandi 

sebagai pemohon. 

(5) Nama pengguna dan kata 

sandi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) digunakan oleh 

pemohon untuk mengakses akun 

dalam rangka mengajukan 

permohonan AHP. 

6. Pasal 6 

(1) Pendaftaran sebagai 

pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 hanya 

dilakukan untuk 1 (satu) kali 

sepanjang tidak terjadi 

perubahan data pemohon. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan 

data yang termasuk dalam jenis 

perubahan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran, 

pemohon harus: 

a. menyampaikan 

pemberitahuan perubahan data 

kepada Kepala Badan; atau  

b. mengajukan pendaftaran 

kembali sebagai pemohon. 

(3) Pengajuan kembali sebagai 

pemohon sebagaimana 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama pada 

2 (dua) atau 

lebih peraturan 

yang berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dalam lampirannya, 

memasukkan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi ke dalam sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (Online single 

submission). Mekanisme permohonan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi di BPOM yang diatur dalam Per BPOM 

ini perlu diubah sesuai dengan mekanisme 

yang dibangun oleh OSS. 

Ubah 

Sesuaikan dengan 

perubahan mekanisme 

perizinan dalam sistem 

OSS. 
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dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5. 

7. Pasal 7 

(1) Pemohon AHP yang telah 

terdaftar dapat mengajukan 

permohonan AHP untuk keper-

luan impor atau ekspor kepada 

Kepala Badan dengan melam-

pirkan dokumen persyaratan 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

(2) Permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beserta 

dokumen persyaratan diunggah 

oleh pemohon melalui laman 

resmi pelayanan AHP BPOM 

dengan mengakses 

http://www.pom.go.id atau 

http://e-napza.pom.go.id. 

(3) Dalam hal terdapat kendala 

teknis, pengajuan dan/atau 

pemberian keputusan terhadap 

permohonan AHP dapat 

dilakukan secara manual. 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban yang 

sama pada 2 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewajiban yang 

berbeda 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dalam lampirannya, 

memasukkan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi ke dalam sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (Online single 

submission). Mekanisme permohonan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi di BPOM yang diatur dalam Perka 

BPOM ini perlu diubah sesuai dengan 

mekanisme yang dibangun oleh OSS seperti: 

permohonan tidak lagi diajukan melalui laman 

AHP POM, tetapi melalui sistem OSS. 

Ubah 

Sesuaikan dengan 

perubahan mekanisme 

perizinan dalam sistem 

OSS. 

8. Pasal 8 s.d Pasal 9 - - - - Tetap 

9. Pasal 10 

Format keputusan berupa 

persetujuan AHP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewajiban Pengaturan 

mengenai 

kewajiban yang 

sama pada 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dalam lampirannya, 

memasukkan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) 

Ubah 

Sesuaikan dengan 

perubahan mekanisme 
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huruf a tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda 

hierarki, tetapi 

memberikan 

kewajiban yang 

berbeda 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi ke dalam sistem perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (Online single 

submission). Mekanisme permohonan (AHP) 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi di BPOM yang diatur dalam Perka 

BPOM ini perlu diubah sesuai dengan 

mekanisme yang dibangun oleh OSS seperti: 

permohonan tidak lagi diajukan melalui laman 

AHP POM, tetapi melalui sistem OSS. 

perizinan dalam sistem 

OSS. 

10. Pasal 11 - - - - Tetap 

11. Pasal 12 

(1) Pemohon wajib melakukan 

pelaporan realisasi impor 

dan/atau ekspor kepada Kepala 

Badan untuk penggunaan setiap 

AHP. 

(2) Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk 

Narkotika disampaikan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

Hari sejak Narkotika diterima 

atau ekspor Narkotika telah 

dilaksanakan. 

(3) Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk 

Psikotropika dan Prekursor 

Farmasi, disampaikan dalam 

jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) Hari sejak Psikotropika 

dan/atau Prekursor Farmasi 

diterima, atau ekspor 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

Bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Dalam pasal ini tidak diatur lebih lanjut 

mengenai bagaimana mekanisme 

penyampaian pelaporan yang diwajibkan. 

Ketentuan ini akan menjadi lebih lengkap dan 

jelas apabila pengaturan mengenai 

mekanisme penyampaian pelaporan juga 

dilakukan secara rinci. Pengaturan ini akan 

menjadi sangat efisien apabila pelaporan juga 

dapat dilakukan melalui sistem yang 

terintegrasi sehingga akan terbentuk bank 

data bagi permohonan AHP berikutnya. 

Ubah  

Dalam pasal ini tidak 

diatur lebih lanjut 

mengenai bagaimana 

mekanisme 

penyampaian 

pelaporan yang 

diwajibkan. Ketentuan 

ini akan menjadi lebih 

lengkap dan jelas 

apabila pengaturan 

mengenai mekanisme 

penyampaian 

pelaporan juga 

dilakukan secara rinci. 

Pengaturan ini akan 

menjadi sangat efisien 

apabila pelaporan juga 

dapat dilakukan melalui 

sistem yang terintegrasi 

sehingga akan 

terbentuk bank data 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
Psikotropika dan/atau Prekursor 

Farmasi telah dilaksanakan. 

bagi permohonan AHP 

berikutnya. 

12. Pasal 13 s.d Pasal 15 - - - - Tetap 

 

22. Matriks Hasil Analisis Bab 2 C.2.21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan 
Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

 

Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, 
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
1. Konsiderans 

a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari risiko 

Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor Farmasi yang tidak terjamin 

keamanan, khasiat dan mutu serta 

penyimpangan pengelolaan Obat, Bahan Obat, 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; 

b. bahwa untuk mencegah penyimpangan 

pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas 

pelayanan kefarmasian perlu dilakukan 

pengawasan; c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan 

Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; 

Disharmoni 

Pengaturan 

Kewenangan Pengaturan 

mengenai hal 

yang sama pada 2 

(dua) atau lebih 

peraturan yang 

berbeda hierarki, 

tetapi 

memberikan 

kewenangan 

yang berbeda 

Mengingat bahwa Pasal 62 

dan Pasal 63 Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja telah 

mengubah ketentuan terkait 

pengawasan Narkotika dan 

Psikotropika, yang 

sebelumnya pengawasan 

dilaksanakan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

diubah menjadi Pemerintah 

Pusat, maka Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 4 tahun 2018 ini perlu 

dicabut. Adapun pengawasan 

Narkotika dan Psikotropika 

akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Cabut 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
2. Pasal 1 s.d Pasal 3 - - - - Tetap 

3. Pasal 4 

Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, 

Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian meliputi kegiatan sebagai 

berikut:  

a. pengadaan;  

b. penerimaan;  

c. penyimpanan;  

d. penyerahan;  

e. pengembalian;  

f. pemusnahan; dan  

g. pelaporan. 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, 

istilah, kata 

Kejelasan Pasal 4 huruf a Peraturan 

BPOM 4/2018 ini mengatur 

bahwa salah satu cakupan 

Pengelolaan Obat, Bahan 

Obat, Narkotika, Psikotropika 

dan Prekursor Farmasi di 

Fasilitas Pelayanan Kefarmasi-

an adalah kegiatan pengada-

an. Namun ketentuan umum 

Peraturan BPOM 4/2018 ini 

tidak mengatur definisi kegi-

atan pengadaan sebagaimana 

dimaksud. Apabila merujuk 

pada ketentuan Pasal 51 ayat 

1 Undang-Undang Narkotika 

yang mengatur bahwa 

“Pengadaan Prekursor 

Narkotika dilakukan melalui 

produksi dan impor”. Maka 

dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengadaan narkotika 

adalah kegiatan memperoleh 

narkotika dalam rangka men-

jamin ketersediaan Narkotika, 

baik melalui produksi narkoti-

ka maupun impor narkotika. 

Baik Undang-Undang Narkoti-

ka maupun Peraturan Pelak-

sananya memang tidak 

mendefinisikan pengadaan 

narkotika secara spesifik, 

sehingga berpotensi 

Perlu mengatur 

definisi 

pengadaan 

narkotika dan 

cakupannya. 
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Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 
menciptakan ambiguitas 

pengaturan. 

4. Pasal 5 s.d Pasal 15 - - - - Tetap 

 


