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Sebagai kaum minoritas (minority 
society), pecandu narkoba sangat 

rentan akan pelanggaran Hak Asasi Ma-
nusia. Apalagi, ketika harus berhadapan 
dengan aparat penegak hukum. Stigma-
sisasi dan diskriminasi merupakan hal 
lumrah yang harus diterima.

Berdasarkan data Ikatan Korban 
Napza (IKON) Bali sampai dengan per-
tengahan Desember 2007, sebanyak 39 

orang korban penyalahgunaan narkoba 
pernah mendapat perlakuan diskrimi-
natif  dari aparat penegak hukum. Se-
banyak 35 orang di antaranya atau 30 
persen dari jumlah responden mengakui 
pernah mendapat kekerasan fisik dari 
aparat. Kekerasan fisik ini, seluruhnya 
dilakukan oleh kepolisian. Reformasi 
kepolisian yang digaungkan pasca refor-
masi untuk lebih melakukan pendeka-
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tan sipil kepada mereka yang melakukan 
pelanggaran hukum ternyata tidak sepe-
nuhnya bisa dilaksanakan. Polisi dalam 
melakukan penyelidikan dan memeriksa 
pecandu narkoba justru lebih didomina-
si dengan pendekatan keamanan berupa 
penganiayaan secara fisik.

Bentuk penganiayaan itu dapat dika-
tegorikan menjadi penganiayaan dengan 
alat maupun tanpa alat alias tangan ko-
song. Kekerasan dengan alat misalnya, 
memukul menggunakan selang, men-
jepit jempol tangan atau kaki tersang-
ka dengan ujung meja yang diduduki 
petugas atau memukul kepala dengan 
gagang pistol. Sedangkan kekerasan 
tanpa alat dilakukan dengan memukul 
korban dengan tangan, menendang, dan 
menyuruh push up dan scot jam sampai 
dengan seribu kali.

Tentu saja fakta ini menjadi ironi. 
Polisi yang seharusnya menjadi pelin-
dung, pengayom dan pelayan masyara-
kat, justru menjadi pihak yang paling 
sering melakukan kekerasan terhadap 
pecandu narkoba. Apalagi, sebagai apa-
rat penegak hukum, polisi seharusnya 
mengedepankan asas praduga tidak ber-
salah (presumption of inoccent). Setiap orang 
wajib dianggap tidak bersalah sebelum 
adanya putusan pengadilan yang berke-
kuatan hukum tetap.

Penganiayaan ini mengakibatkan pe-
candu yang berada dalam pemeriksaan 
petugas menderita luka-luka. Misal-
nya, lebam pada wajah, punggung dan 
tangan, gangguan pendengaran, hidung 
berdarah, menimbulkan bekas luka pada 
bagian tubuh yang dipukul dan bengkak 
pada mata. Bahkan ada satu responden 
yang menyatakan bahwa dia pernah 

pingsan akibat dihajar oleh petugas. Ti-
dak hanya menderita efek secara fisik, 
pecandu yang mengalami kekerasan itu 
mengalami trauma. Setiap melihat poli-
si, mereka selalu ketakutan.

Di samping melakukan kekerasan 
fisik, polisi juga melakukan kekerasan 
mental terhadap pecandu narkoba 
yang tertangkap. Hal ini diakui oleh 
9 responden atau sebanyak 23 persen. 
Misalnya, dengan melakukan intimidasi, 
penodongan pistol dan pemaksaan un-
tuk mengakui menjadi pengedar dalam 
introgasi.

Polisi, selain melakukan kekerasan fi-
sik dan mental, sebanyak 11 responden 
atau 28 persen juga mengakui mereka 
melakuan perampasan terhadap para 
pecandu. Seperti diungkapkan oleh AB 
(28). Sekitar Oktober 2005 dia tertang-
kap tangan membawa satu paket heroin 
di Kampung Flores. Oleh polisi yang 
menangkapnya, Hp dan uang sebanyak 
Rp 50 ribu dirampas.

Di samping melakukan perampasan 
secara kasar, ada juga polisi yang mela-
kukan perampasan secara halus. IGCP 
(22) menuturkan, dirinya pernah meng-
gadaikan mobil milik ayahnya untuk 
membeli narkoba. Oleh keluarganya, 
dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Di 
kantor polisi dia mendapat intimidasi 
dan dijanjikan dibebaskan jika bersedia 
menyerahkan uang sisa hasil gadai mo-
bil ayahnya. Untungnya, pihak keluarga 
mencabut aduan tersebut sehingga per-
karanya tidak dilanjutkan ke pengadi-
lan.

Tidak hanya itu, sebagai garda terde-
pan dalam pemberantasan penyalahgu-
naan narkoba, polisi juga tidak jarang 
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menyalahgunakan kewenangannya untuk 
melakukan pemerasan terhadap korban. 
Sebanyak 2 orang atau 5 persen res-
ponden mengakui pernah diperas oleh 
polisi ketika melakukan penyelidikan. 
AR (22) dan AG (20) mengungkapkan, 
polisi menggeledah sebuah rumah di Ja-
lan Raya Celuk Sukawati tanpa memba-
wa surat penggeledahan. Karena hanya 
menemukan 2 buah jarum dan bekas 
bungkusan narkoba, AG dan AR yang 
kebetulan ada di kamar tersebut mulai 
ditampar, dimaki-maki serta diancam 
akan melanjutkan kasus itu ke penga-
dilan. Akhirnya, AR dan AG diminta 
untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 
1 juta yang harus diserahkan keesokan 
harinya.

Fakta-fakta yang tersaji diatas me-
nambah daftar hitam penegakkan hu-
kum di Indonesia. Namun tidak cukup 
sampai di sana, ada oknum polisi yang 
melakukan pelecehan seksual terhadap 
korban penyalahgunaan narkoba. DR 
(28), menuturkan ditangkap di salah 
satu pertokoan di Denpasar. Korban 
dibawa ke tanah kosong dekat pertoko-
an tersebut dan ditelanjangi oleh polisi 
yang memeriksanya. Dari tubuh korban 
ditemukan 6 paket heroin yang disem-
bunyikan dalam rambutnya. DR ak-
hirnya disuruh memilih, kasusnya akan 
tetap dilanjutkan atau akan dihentikan 
dengan syarat harus bersedia tidur den-
gan polisi yang memeriksanya.

Sebenarnya DR memilih opsi kedua, 
namun polisi tersebut tetap melanjutkan 
kasusnya. Namun, di tahanan dia harus 
melayani nafsu penjaga tahanan dengan 
imbalan dia bisa menghiruf  udara segar 
di luar blok. Pengalaman ini menimbul-

kan efek traumatis yang panjang. DR 
sekarang sering merasa malu, takut dan 
depresi terhadap apa yang menimpanya. 
Belum lagi, dia harus dikucilkan dari ke-
luarga dan masyarakat di sekitar tempat 
tinggalnya.

Tentu saja, polisi bukan satu-satunya 
pihak yang berlaku diskriminatif  dan 
stigmatif  terhadap korban penyalah-
gunaan narkoba. Memang berdasarkan 
hasil survey, polisi yang melakukan ke-
kerasan terhadap pecandu mencapai 37 
orang atau 95 persen dari total petugas. 
Sementara, sisanya dilakukan oleh petu-
gas kesehatan terkait dengan pelayanan 
kesehatan. Hal ini dialami oleh GQ 
(29). Kala itu giginya sakit dan hendak 
mencabut giginya di Puskesmas Pegok. 
Suster lalu mencatat riwayat kesehatan-
nya dan GQ menjawab dengan jujur 
bahwa dirinya adalah pecandu. Yang 
sangat disayangkan, menurut GQ, sus-
ter menyarankan agar dia jangan meni-
kah karena pecandu rentan dengan HIV. 
Kenyataan ini sangat ironis, karena pela-
yan kesehatan seharusnya paham bahwa 
pecandu atau ODHA adalah manusia 
yang memilki hak dan kewajiban yang 
sama di masyarakat, termasuk berke-
luarga. Perilaku suster tersebu mencer-
minkan belum adanya kesadaran dari 
pelayan kesehatan mengenai hak-hak 
pecandu.

Apapun alasannya, perlakuan diskri-
minatif  terhadap sesama adalah melang-
gar hak asasi. Sehingga, perlu perjuan-
gan panjang agar pecandu dan mantan 
pecandu bisa diterima di masyarakat. 
Tidak mudah memang. Tetapi semua 
itu harus tetap diperjuangkan. Sampai 
kapan pun…
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Sudah bukan rahasia lagi, 
penjara bukanlah tempat 

yang kondusif  bagi pengguna 
narkoba. Dalam artian, pen-
jara bukan menjadi jawaban 
untuk membantu pecandu 
narkoba untuk mencapai ke-
sembuhan. Sudah menjadi rahasia umum 
pula, kalau pecandu narkoba bisa “naik 
pangkat” ketika sudah pernah mencicipi 
dinginnya lantai penjara. Awalnya hanya 
pengedar kemungkinan besar bisa men-
jadi bandar. Kondisi ini tentu kontra-
diktif  dengan tujuan awal pemidanaan 
bagi pecandu narkoba, memberi efek 
jera. Alih-alih menjadi kapok, pecandu 
nakoba justru bisa menjadi rantai baru 
bagi peredaran narkoba. 

Tidak usah jauh-jauh. Tertangkapnya 
KPLP Kerobokan akibat tersandung 
kasus narkoba bisa dijadikan parame-
ter. Pihak yang seharusnsya menjadi pe-
ngawas agar bisa menimalisir peredaran 
narkoba justru berbisnis narkoba. Tentu 
bisa dibayangkan betapa kronisnya bis-
nis peredaran narkoba dalam penjara. 
Penjara bukan tempat yang bersahabat 
bagi pecandu untuk mencapai kesemb-
uhan. Sehingga, diperlukan sistem ter-
padu yang lebih memiliki daya dukung 
bagi pecandu narkoba untuk mengatasi 
ketergantungannya. Kenyataan ini men-

Penjara Bukan Solusi!
jadi bukti sahih bahwa ada 
yang tidak beres dengan 
manajemen lapas terkait 
dengan narkoba. 

Hasil penelitian terha-
dap napi narkoba di lapas 
dan Rumah Tahanan Ne-

gara, hasil kerja sama Bada Pusat Statis-
tik dengan Badan Narkotika Nasional 
tahun 2006 menemukan sebanyak 8,7 
persen dari 1868 responden penghuni 
lapas pernah memakai narkoba. Artinya, 
sebanyak 162 orang napi pernah mema-
kai narkoba. Bayangkan berapa jumlah 
pemakai narkoba dalam penjara jika 
di dibandingkan dengan jumlah napi 
sesungguhnya. Namun hasil peneliti-
an bisa saja berbeda dengan kenyatan 
yang ditemui di lapangan. Bukan tidak 
mungkin pemakai narkoba di penjara 
persentasenya jauh lebih besar. Bahkan 
4,4 persen pernah melakukan transaksi 
narkoba dalam penjara dan 9,5 persen 
responden mengaku pernah ditawari 
narkoba oleh sesama narapidana. 

Kondisi ini diperparah dengan mi-
nimnya fasilitas kesehatan di lapas. 
Banyak napi yang tidak mendapat pe-
rawatan kesehatan semestinya akibatnya 
minimnya jumlah tenaga medis. Bahkan, 
untuk mendapatkan perawatan kese-
hatan, sejumlah napi mengaku harus 
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menyetorkan sejumlah uang tertentu. 
Tidak heran, angka kematian napi di 
penjara semakin meningkat dari tahun 
ke tahun. Kematian ini, mayoritas, di-
sebabkan napi bersangkutan mengidap 
HIV positif  atau penyakit bawaan. 
Sehingga ketika tidak mendapat pera-
watan yang layak, kondisi kesehatannya 
semakin memburuk dan berujung pada 
kematian. 

Tidak ada alternatif  lain untuk mem-
bantu napi narkoba untuk mengatasi 
ketergantungan terhadap narkoba. Per-

soalan narkoba tidak bisa diselesaikan 
dengan metode represif  dengan meng-
hukum pemakai narkoba dengan pida-
na penjara. Harus ada alternatif  lain. 
Sekarang, political will pemerintah mutlak 
diperlukan untuk memanusiakan napi. 
Tidak hanya menjadikan pecandu seba-
gai komoditas atau obyek eksperimental 
di dalam penjara. Jangan sampai penjara 
membuat napi khususnya pemakai nar-
koba tersandera hak-haknya. Apalagi 
tergadaikan harga diri dan hak asasinya. 
Sebab, napi juga manusia. [IKON]

Memperingati hari hak asasi manu-
sia (HAM) sedunia 10 Desemb-

er lalu, IKON Bali menggelar long march 
dan kampanye tepat pada tanggal 10 
Desember 2007. Long march ini dila-
kukan bersama aliansi organisasi pedu-
li HAM yang tergabung dalam Aliansi 
Rakyat untuk Demokrasi dan HAM 
(ARDHAM) seperti PBHI, Frontier, 
dan FMN.

Adapun isu yang diangkat antara lain 
adalah Stop Pelanggaran HAM dan 
Pengelolaan sumber daya alam untuk 
masyarakat. Saatnya kita menyerukan 
bahwa pelanggaran HAM masih ada 
dan terjadi di negara ini. 

IKON sendiri menggunakan hari 

Pelanggaran HAM pada 
Pecandu Narkoba

HAM sedunia sebagai waktu meny-
erukan pada pemerintah yang terkait 
masalah UU tentang vonis rehab yang 
sampai saat ini belum terealisasi bagi 
para pecandu obat terlarang. Di da-
lam aksinya Korlap IKON AA Cahya-
di mengungkapkan bahwa kegiatan ini 
bertujuan mensosialisasikan pergerakan 
IKON pada masyarakat juga mendesak 
pemerintah segera menerapkan vonis re-
hab bagi pecandu narkoba.

Pelanggaran HAM bagi para pecandu 
adalah hal yang penting untuk disikapi 
bersama karena jelas pecandu selama ini 
hanya menjadi kambing hitam dalam 
peredaran obat terlarang serta sering 
menjadi objek kekerasan, stigma dan 

Hentikan
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diskriminasi. Padahal sudah sangat jelas 
bahwa UU no. 39 tahun 1999 meny-
atakan, “Hak manusia harus dilindungi 
dan dihormati dalam kondisi apapun”. 
Pasal 34 juga berbunyi, “Setiap orang 
tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, 
dikucilkan atau dibuang secara sewe-
nang-wenang.”

Pada hari AIDS sedunia 1 Desember 
lalu, Komisi Penanggulangan AIDS 

(KPA) Bali menggelar peringatan HAS. 
IKON pun berpartisipasi dengan meng-
gelar kampanye dan bagi-bagi kondom 
serta brosur. Kegiatan yang dilaksana-
kan pada Sabtu itu digelar sejak pukul 
10.00 wita. Sekitar 30 anggota IKON 
berkumpul di sekretariat IKON di Jalan 
Mertasari untuk persiapan dan dilan-
jutkan pada pukul 11.00 wita di depan 
Discovery Shopping Mall Kuta untuk 
membagi-bagi brosur serta kondom. 

Di dalam pesan-pesan orasinya Ra-
den Danu yang bertindak sebagai Kor-
lap pada acara ini menyampaikan bahwa 
HAM adalah milik semua manusia baik 
pecandu dan ODHA. Menurut Danu 
kegiatan ini bertujuan memperkenalkan 
IKON pada masyarakat supaya masya-
rakat tahu bahwa HIV/AIDS tidaklah 
seseram yang digosipkan. “Tidak benar 

bahwa pengidap HIV/AIDS harus di-
jauhkan dan diisolasi agar tidak menula-
ri orang lain,” teriak Danu.

Maka dengan digelarnya kampanye 
ini juga diharapkan masyarakat sadar 
dengan informasi yang benar segala 
bentuk stigma dan diskriminasi pada 
ODHA dapat terwujud sekaligus da-
pat memutuskan mata rantai penularan 
HIV. “Kita juga harus segera memutus-
kan mata rantai stigma dan diskriminasi 
pada ODHA maupun pecandu tegas-
nya,” kata Danu.

Semoga dengan kampanye ini seruan 
IKON dapat menjadi landasan pemiki-
ran bahwa masih ada hak-hak pecandu 
dan pengidap HIV yang mau bangkit 
dari keterpurukan dan menjadi bagian 
masyarakat yang sama kodrat dan mar-
tabatnya.

Berantas HIV bukan orangnya! 
[IKON]

“Sudah sewajarnya bunyi dari pasal 
tersebut menjadi tanggung jawab se-
penuhnya bagi pemerintah terkait dan 
melindungi serta mensejahterakan warga 
negaranya dalam kondisi apapun seka-
lipun dalam kondisi sebagai pecandu,” 
kata Cahyadi. [IKON]

Saatnya MeMutuS

DiSkriMinaSi paDa ODHa
rantai
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Album [IKON]

1

2

3

4
1.IKON Bali bertemu dengan 
utusan khusus PBB untuk 
kasus pelanggaran HAM.
2. Kampanye IKON Bali untuk 
menuntut persamaan hak pada 
pecandu narkoba.
3. IKON Bali bersama Badan 
Narkotika Provinsi Bali 
menerima kunjungan dari 
DPRD Jawa Tengah.
4. IKON Bali mengikuti 
workshop tentang perubahan 
iklim yang diadakan FMN.
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ProPaganda adalah media bulanan yang diterbitkan 
IKon Bali, kelompok yang memperjuangkan perlindungan 
HaM bagi pengguna maupun mantan pengguna narkoba.

Jika ingin berbagi atau sekadar ingin tahu informasi terkait isu-
isu tersebut,  jangan ragu untuk mampir di:

IKon Bali
Jl Mertasari no ��9 Suwung Kangin

denpasar Selatan
Telp 0��� – ����99

e-mail: wahyu@ikonbali.org
Website: http://www.ikonbali.org

Kampanye untuk menuntut persamaan hak pada pecandu narkoba.


