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ABSTRAK 

Chairul Sadad Albar, S 310508005. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4 GN) Berdasarkan 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo. Tesis. 

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta 2009. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1.Bagaimanakah 

Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 Tahun 2004 Tentang 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo (BNK Sukoharjo) dalam usahanya 

mewujudkan tujuan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 

Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 Tahun 2004 Tentang 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo (BNK Sukoharjo) dalam usahanya 

mewujudkan tujuan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba dan bagaimanakah solusi untuk mengatasi faktor-

faktor yang timbul tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dan memakai 

metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Sukoharjo 

pada tahun 2009. Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Sampling menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan 

melalui wawancara, observasi, studi dokumen. Analisis data dilakukan 

dengan teknik analisis kualitatif dengan metode analisis interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 1. Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 Tahun 

2004 Tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo (BNK Sukoharjo) 

dalam usahanya mewujudkan tujuan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, telah dilaksanakan sesuai 

dengan program kerjanya walaupun masih terjadi beberapa hambatan 

dalam optimalisasi pelaksanaannya. 2. Faktor-faktor apakah yang 

mempengaruhi Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 

Tahun 2004 Tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo (BNK 

Sukoharjo) dalam usahanya mewujudkan tujuan Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan 

solusinya, berupa: a.Komponen pembuat keputusan, solusinya dengan 

selalu melakukan pembicaraan atau mengundang para anggota legislatife 

daerah dalam segala kegiatan BNK Sukoharjo sehingga anggota legislative 

mengetahui langsung, merasakan dan diharapkan menyadari narkoba sangat 

berbahaya bagi kaum muda. b.Komponen pelaksana keputusan, solusinya 

bekerja sama dengan Badan Narkotika Propinsi, mentaati komitmen, 

melakukan lobi kepada anggota legislatife, mencari sponsor tersendiri yang 

mempunyai fisi dan misi tujuan yang sama dengan Badan Narkotika 

Kabupaten. c.Komponen masyarakat yang menerima penerapan hukum, 

1)Faktor ekonomi, solusinya dengan memberikan pelatihan, kursus yang 

bekerja sama dengan Instansi terkait ataupun sponsorship atau LSM. 
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2)Faktor sosial, solusinya semua pihak yaitu Pemkab. Sukoharjo, DPRD, 

instansi terkait, tokoh agama selalu memberikan pemahaman dengan 

penyuluhan, pelatihan dan selalu memberikan pengawasan, faktor ini 

adalah paling dominan. 3)Faktor budaya, solusinya selalu memberikan 

pengawasan yang baik dan kontinyu dalam masyarakat. 4)Faktor 

psikologis, solusinya dengan selalu memupuk rasa kebersamaan dalam 

masyarakat, melakukan pendekatan melalui tetua tokoh mempunyai 

pengaruh dalam masyarakat dengan memberikan nasehat, pemahaman, 

kepada pengguna narkoba agar tidak terperosok terlalu jauh. 
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ABSTRACT 

 

Chairul Sadad Albar, S310508005. The Implementation of Regency Sukoharjo 

Government’s Policy in the Attempt of Preventing and Eradicating the Drugs 

Abuse and Black Marketing (P4 GN) based on Sukoharjo Regent’s Decree 

Number 300/478 of 2004 About Regency Sukoharjo’s Drugs Board. Thesis. 

Law Science Program Study, Postgraduate Program, Sebelas Maret University, 

Surakarta 2009. 

The objective of research is to find out: 1. How the implementation of 

Sukoharjo Regent’s Decree Number 300/478 of 2004 about Regency Sukoharjo’s 

Drugs Board (BNK Sukoharjo) is in its attempt of realizing the objective of 

Preventing and Eradicating the Drugs Abuse and Black Marketing. 2. What 

factors affecting the implementation of Sukoharjo Regent’s Decree Number 

300/478 of 2004 about Regency Sukoharjo’s Drugs Board (BNK Sukoharjo) in its 

attempt of realizing the objective of Preventing and Eradicating the Drugs Abuse 

and Black Marketing and what solutions to cope with such factors emerging. 

This study belongs to a non-doctrinal research and uses qualitative 

method. This research was taken place in Regency Sukoharjo areas during 2008. 

The data type in this research consisted of primary and secondary data. The 

sampling technique employed was purposive sampling. The data was collected 

through interview, observation, documentary study. Data analysis was done using 

qualitative analysis technique and interactive analysis method. 

Based on the result of research and discussion, it can be concluded that: 1. 

The implementation of Sukoharjo Regent’s Decree Number 300/478 of 2004 

about Regency Sukohrjo’s Drugs Board (BNK Sukoharjo) is in its attempt of 

realizing the objective of Preventing and Eradicating the Drugs Abuse and Black 

Marketing has been done corresponding to its work programs despite many 

obstacles in its implementation optimization. 2. Factors affecting the 

implementation of Sukoharjo Regent’s Decree Number 300/478 of 2004 about 

Regency Sukoharjo’s Drugs Board (BNK Sukoharjo) in its attempt of realizing 

the objective of Preventing and Eradicating the Drugs Abuse and Black Marketing 

and the solutions, constitute: a. Decision making component, the solution is to 

always hold a conversation or to invite the members of local legislative assembly 

in each activity of BNK Sukoharjo so that the legislative members recognize 

directly, feel and is expected to realize that the drugs are highly harmful to the 

young people. b. Decision implementing component, the solution is to cooperate 

with the Province’s Drugs Board, to comply with the commitment, to lobby the 

legislative members, to look for distinct sponsor with the mission and vision same 

as the Regency Drugs Board’s. c. the society component accepting the law 

implementation, 1) economic factor, the solution is to give trainings and courses 

in a collaboration with the related institution or sponsorship or LSM. 2) Social 

factor, the solution is that all parties such as Sukoharjo local government, DPRD, 

related institution, and religious figure always give understanding through 

education, training and supervision, it is the most dominant factor. 3) Cultural 

factor, the solution is to always give good and continuous supervision within the 

society. 4) Psychological factor, the solution is to always instill the sense of 
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togetherness within the society, to do approach through the older figures having 

the influence within the society by giving advice, understanding, to the drugs user 

in order to slip further. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 

adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam 

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam 

lingkaran pergaulan dunia yang merdeka, adil bersahabat, dan damai. Untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya 

secara berkelanjutan disegala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan 

rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan 

kesehatan, termasuk dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan 

penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya 

narkoba. 

Hakekatnya obat-obatan yang digolongkan sebagai narkoba sangat 

bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu 

pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin. Namun dalam 

perkembangannya ternyata narkoba semakin banyak disalahgunakan oleh 

sebagian anggota masyarakat, bukan sebagai sarana kesehatan / medis, namun 

hanya untuk memenuhi tuntunan gaya hidup, dan bersenang-senang saja, 

tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan 

diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.  

Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan pertolongan kedokteran 

membawa dampak yang negatif bagi pemakainya. Pemakaian narkoba pada 

umumnya dapat berakibat pada fisik maupun psikis pemakainnya, mulai dari 

menurunnya kesadaran mental hingga mencapai collaps yang berujung pada 

kematian. Keadaan ini tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, 

sebab pada umumnya pemakai tidak mempedulikan lagi keluarganya. 

Sementara itu penggunaan narkoba, khususnya yang menggunakan jarum 
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suntik terbukti menjadi penyebab utama penyebaran penyakit HIV/AIDS, 

Data Depkes RI per tanggal 31 Maret 2009 mencatat jumlah penderita 

HIV/AIDS mencapai 23.632 orang yang meliputi 6.668 orang masih terinfeksi 

HIV dan 16.964 orang sudah positif terinfeksi AIDS, bahkan 3.492 orang di 

antaranya meninggal dunia.
1
  Khususnya dikota-kota besar yang berujung 

pada kematian penderitanya. Oleh karena itu penanggulangan narkoba 

membutuhkan komitmen yang sangat kuat dari semua pihak., sebab kalau 

tidak meski telah dilakukan penanggulangan melalui penegakan hukum, tetap 

tidak efektif mengendalikan narkoba. 

Dalam Ensiklopedia disebutkan, “People take drugs for many reasons: 

peer pressure, relief of stress, increased energy, to relax, to relieve pain, to 

escape reality, to feel more self-esteem, and for recreation. They may take 

stimulants to keep alert, or cocaine for the feeling of excitement it produces.”
2
 

(Orang yang mengambil Narkoba untuk berbagai alasan: tekanan teman 

sebaya, timbul dari stres, peningkatan energi, untuk bersantai, untuk 

meringankan rasa sakit, untuk melepaskan diri dari kenyataan, lebih 

merasakan diri, dan rekreasi. Mereka dapat mengambil stimulants untuk tetap 

waspada, atau kokain untuk rasa kegembiraan yang diperbuatnya). 

Ketentuan undang-undang yang memberikan status yang sama kepada 

pengedar maupun korban sebagai kriminal yang harus dipenjara, selain 

menjadikan penjara penuh sesak juga semakin memprihatinkan, sebab akhir-

akhir ini semakin terungkap bahwa penjara adalah tempat peredaran narkoba 

yang aman dan kemungkinan melibatkan pejabat-pejabat sipir penjara. 

Sebagaimana dalam tayangan berita di televisi dan beberapa media massa 

lainnya, diantaranya di Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan Cipinang marak 

dengan penggunaan narkoba yang melibatkan sipir LP tersebut. 

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran dan penggunaan 

narkoba merupakan ironi bagi proses penegakan hukum dan resosialisasi nara-

pidana, seperti dalam kasus Jaksa Ester Thanak dan Dara Veranita dari 

                                                      
1
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Sosial&artid=hanya-yang-muda-

yang-bisa-melawan-narkoba, 25 mei 2009, 21.00. 
2
Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2007 

DRUG ADDICTION AND DRUG ABUSE chronic or habitual use...abstinent. Definitions of 

drug abuse and addiction are subjective and infused...is not generally considered drug abuse. 

Even narcotics addiction is seen only as drug abuse. 
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Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam menjual barang bukti yaitu Exstasi.
3
  Di satu 

sisi kampanye besar-besaran untuk melawan narkoba di hampir semua kota di 

Indonesia dilakukan, sementara di sisi yang lain dibalik tembok penjara, 

tempat yang semestinya digunakan untuk merehabilitasi dan 

meresosialisasikan nara pidana sebelum dikembalikan ke masyarakat justru 

digunakan juga sebagai tempat peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan 

narkoba merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, 

sebab pernah ada kecurigaan bahwa perdagangan gelap narkoba melibatkan 

kelompok-kelompok ekstrim dan terorisme untuk membiayai perjuangannya 

dengan membentuk jaringan kejahatan di tengah-tengah masyarakat, yang 

sering diwarnai dengan tindak kejahatan yang lain, seperti pencurian, 

perampokan, pembunuhan dan lain-lain. 

Pemberitaan di media massa hampir setiap hari menunjukkan bahwa 

kejahatan yang berkaitan dengan atau yang merupakan dampak dari 

penyalahgunaan narkoba nyaris terjadi di seluruh wilayah Indonesia, mulai 

dari kota-kota besar hingga kota-kota kecil, yang melibatkan remaja, orang 

dewasa, bahkan anak-anak, dengan profesi pengangguran, pelajar/ mahasiswa, 

swasta pejabat pemerintahan, hingga Penegak Hukum, dan lain-lain. Jenis 

narkobanyapun semakin beragam, mulai yang berharga mahal sampai dengan 

yang berharga murah yang terjangkau daya beli masyarakat kebanyakan. 

Penangkapan bandar, penggerebekan pabrik yang mengolah dan memproduksi 

sabu-sabu dan ekstasi secara ilegal di Batam, Malang, Bogor, Tangerang, 

Jakarta, dan Surabaya serta razia tempat-tempat hiburan malam setiap hari 

menghiasi  berita kriminal di televise, tetapi tindakan dari aparat penegak 

hukum dan Pemda setempat agaknya tidak mempengaruhi peredaran narkoba 

di tanah air. Pengungkapan kasus besar diatas sekaligus membuktikan bahwa 

Indonesia bukan hanya potensial menjadi sasaran peredaran gelap narkoba, 

melainkan juga sebagai produsen yang memasok obat-obatan terlarang itu 

keseluruh dunia. 

                                                      
3
Koran Tempo, senin 13 April 2009, hal. C3 
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Peredarannya narkoba juga telah menembus berbagai segmen masyarakat, 

tidak saja terbatas pada kelas atas dan menengah, tetapi juga telah menembus 

strata paling bawah dari masyarakat Indonesia. Cara pemasarannyapun sudah 

menggunakan MLM (Multi Level Marketing), yang mengakibatkan 

diperdagangkan dan dikonsumsi pada sembarang sratata dan usia, yang 

penting bagi pengedar, barangnya terjual. Dari 5 paket, 4 paket dijual dan satu 

paket dapat dipakai/diberikan secara gratis pada penjualnya, begitu seterusnya 

pada level dibawahnya.
4
 

Maraknya tempat hiburan dan kehidupan malam dikota-kota besar maupun 

kota kecil berupa tempat-tempat hiburan semacam rumah diskotik dan yang 

lain nampaknya semakin menyuburkan praktek gelap jual beli benda terlarang 

itu. Hal ini karena penjualan narkoba sangat menjanjikan keuntungan yang 

berlipat ganda, sehingga banyak pihak yang tergoda untuk mendapatkan uang 

dengan mudah tanpa memikirkan efek negatif dari obat terlarang yang 

dijualnya tersebut pada masyarakat. 

At first, people may perceive what seem to be positive effects with drug 

use. They also may believe that they can control their use; however, drugs can 

quickly take over their lives. Consider how a social drinker can become 

intoxicated, put himself behind a wheel and quickly turn a pleasurable activity 

into a tragedy for him and others. Over time, if drug use continues, 

pleasurable activities become less pleasurable, and drug abuse becomes 

necessary for abusers to simply feel "normal." Drug abusers reach a point 

where they seek and take drugs, despite the tremendous problems caused for 

themselves and their loved ones.
 5

  

(Pada awalnya, orang dapat melihat apa yang tampaknya menjadi efek 

positif dengan menggunakan Narkoba. Mereka juga percaya bahwa mereka 

dapat mengendalikan apa yang mereka gunakan, namun Narkoba dapat segera 

mengambil alih hidup mereka. Pertimbangkan bagaimana kehidupan sosialnya 

yang menjadi pemabuk, menempatkan dirinya di belakang roda dan dengan 

cepat merubah aktivitas yang nyaman menjadi tragedi baginya dan lain-lain. 

Seiring waktu, jika terus menggunakan narkoba, aktivitas yang nyaman 

                                                      

4
Drs. Daud Bahransyaf.,M.M. 2003.  “Model Kolaborasi Pranata Sosial Dalam 

Penanganan Masalah Penyalahgunaan  Narkoba di Kota Medan”. Di Presentasikan di Dinas Sosial 

Propinsi Sumatera Utara dalam acara Pembekalan Modul Pemantapan Petugas Resosialisasi 

Pembinaan Lanjut Napza 18-19 Agustus 2003. 

5
Fowler JS, Volkow ND, Kassed CA, Chang L. Imaging the addicted human brain. Sci 

Pract Perspect 3(2):4-16, 2007. 
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menjadi kurang nyaman, dan penyalahgunaan Narkoba yang diperlukan hanya 

untuk menjadi penyalahgunaan untuk merasa "normal." Penyalahgunaan 

Narkoba mencapai titik di mana mereka mencari dan mengambil Narkoba, 

meskipun luar biasa masalah yang disebabkan bagi diri mereka dan orang-

orang terkasih). 

Addiction is more often now defined by the continuing, compulsive nature 

of the drug use despite physical and/or psychological harm to the user and 

society and includes both licit and illicit drugs, and the term "substance 

abuse" is now frequently used because of the broad range of substances 

(including alcohol and inhalants) that can fit the addictive profile. 

Psychological dependence is the subjective feeling that the user needs the 

drug to maintain a feeling of well-being; physical dependence is characterized 

by tolerance (the need for increasingly larger doses in order to achieve the 

initial effect).
6
  

(Kecanduan sekarang lebih sering ditentukan oleh kontinyuitas, sifat wajib 

menggunakan Narkoba meskipun fisik dan  atau psikologis membahayakan 

bagi pengguna dan masyarakat, yang meliputi baik sah dan gelap narkoba, dan 

istilah "penyalahgunaan zat" sekarang adalah yang sering digunakan karena 

berbagai benda (termasuk alkohol dan  inhalants) yang dapat sesuai dengan 

profil kecanduan. Ketergantungan psikologis adalah subyektif merasa bahwa 

kebutuhan pengguna Narkoba untuk menjaga rasa kesejahteraan; 

ketergantungan fisik yang bercirikan toleransi (kebutuhan akan semakin besar 

dosis untuk mencapai efek awal). 

 

Selanjutnya pemerintah sebagai penyelenggara negara, dalam rangka 

melindungi segenap bangsa Indonesia sebagai amanat Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, sebenarnya telah mengambil suatu langkah kebijakan 

yang tegas dan kongkrit untuk memberantas hal tersebut, bukan hanya 

tenggelam dalam suatu perdebatan mengenai dampak dan resiko atas 

konsumsi obat-obatan terlarang terhadap masa depan bangsa. Memerangi 

benang kusut kejahatan narkoba termasuk psikotropika tidak cukup hanya 

dengan slogan-slogan yang bertekat memeranginya, akan tetapi diperlukan 

suatu revolusi kebijakan yang komprehensif yang didalamnya pemerintah juga 

merumuskan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan narkoba, karena 

kejahatan terkait dengan narkotika merupakan salah satu yang dapat 

mengakibatkan hilangnya nyawa.
 7

 

                                                      
6
Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2007. pgs 14485. 

7
Artikel http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dan-narkotika.html. 
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Secara materiil Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dimaksudkan 

untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Untuk meningkatkan 

efektifitas penegakan kedua Undang-undang diatas, pemerintah RI telah pula 

membentuk apa yang disebut Badan Narkotika Nasional, agar efektivitas 

penanggulangan narkoba juga terjadi di Daerah, maka berdasar Keputusan 

Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/07/XI/2002/BNN, maka 

disetiap daerah dibentuk Badan Narkotika Propinsi (BNP) untuk tingkat 

Propinsi dan ditingkat Kabupaten / Kota dibentuk Badan Narkotika Kabupaten 

/ Kota (BNK). 

Dalam Pasal 13 Keputusan Ketua BNN di atas (berdasar pasal 56 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2004 harus dibaca Peraturan Ketua BNN ) 

disebutkan bahwa Ketua BNP atau BNK dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berpedoman pada kebijakan dan strategi (Perencanaan Strategi/ 

Renstra) BNN dan selalu mengadakan koordinasi dengan BNN. 

Pembentukkan Badan Narkotika Nasional (BNN), BNP dan BNK ini 

merupakan kebijakan yang strategis, karena dalam strategi pencapaian 

tujuannya telah menerapkan teknik penanggulangan secara terpadu, 

menyeluruh, multidimensi dan multi disiplin yang meliputi aspek pencegahan, 

penindakan .penegakan hukum, aspek terapi dan rehabilitasi korban narkoba. 

Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pembentukan Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo (BNK) dilakukan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo 

Nomor 300/478 Tahun 2004. Kebijakan ini merupakan refleksi dari keinginan 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menindak lanjuti langkah pemerintah 

pusat dalam rangka menanggulangi dan memerangi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

Bertolak dari sini, peranan Keputusan Bupati Sukoharjo di atas yang 

dimaksudkan untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika / P4GN secara terpadu khususnya di Kabupaten 

Sukoharjo diharapkan dapat memperjuangkan usaha penanggulangan yang 

selama ini sudah dilakukan oleh Polri. 
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that drug abuse or dependence
 
be viewed as akin to criminal or antisocial 

conduct. On the
 
contrary: it is position that such analogies are distracting

 
and 

have little probative value. The fact is that neither the
 
disease analogy nor the 

antisocial conduct analogy has contributed
 
to effective policy initiatives for 

drug abusers or drug offenders.
 8

 

Dalam usahanya mencapai tujuan, BNK Sukoharjo menerapkan strategi 

berupa program-program kerja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi 

yang terlebih dulu diterapkan. Program-program kerja ini merupakan pilihan 

dari beberapa alternatif langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam 

kurun waktu yang tertentu. Berdasarkan program-program kerja diatas. Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo melaksanakan kinerjanya sesuai dengan 

fungsi dan kewenangannya keputusan tersebut mampu mewujudkan perobatan 

perilaku yang berarti terhadap sebagian masyarakat Kabupaten Sukoharjo 

khususnya dalam penyalahgunaan narkoba. 

The historical perspective perhaps teaches us that during the late 

twentieth century we may have moved towards over-emphasizing the 

damaging effects that psychoactive drug consumption has on society. While 

the regulation of such dangerous drugs as heroin and cocaine may be 

necessary to protect citizens from them, the use of the criminal law to prohibit 

the use of drugs such as cannabis and ecstasy, which are less likely to cause 

damage, is less rational.
 9 

 

Mungkin dalam menetapkan program (formulasi hukum) Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo tidak terlalu sulit, sebab bisa saja program itu mengacu 

pada program kerja BNN dengan sedikit modifikasi. Sebaliknya melaksanakan 

program bukan perkara yang mudah, sebab sebagai suatu sistem, banyak 

sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu yang berhubungan dengan 

komponen struktur penegak hukumnya, komponen budaya hukum / kultur 

masyarakatnya, dan komponen substansi hukumnya seperti yang disampaikan 

oleh Friedmann 
10

  

                                                      
8
M Fu Q, Heath AC, Bucholz KK, et al: Shared genetic risk of major depression, alcohol 

dependence, and marijuana dependence: contribution of antisocial personality disorder in men. 

Archives of General Psychiatry. 2002.  59:1125–1132. 
9
Musto, D. F. The American disease. Origins of narcotic control. Oxford University 

Press, New York, 1999, page 45. 
10

Esmi Warassih. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT. Swyandaru Utama, 

Semarang, 2005, hlm. 81-82. 
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Masalah pelaksanaan hukum disini menjadi penting, sebab pelaksanaan 

hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan menjadi 

kenyataan, dengan melaksanakan program-program kerja yang telah 

ditetapkan. Proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum 

serta masyarakat, dimana masing-masing komponen ingin mengembangkan 

nilai-nilai yang ada dilingkungannya yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor 

non hukum lainnya yang terletak di lapangan sosial, ekonomi, politik, 

finansial, dan lainnya. 

Without intensive criminal justice supervision and immediate and 

consistent consequences for noncompliance, drug abusers ordinarily drop out 

of traditional treatment programs long before one could reasonably expect to 

see minimally beneficial effects. Moreover, traditional correctional 

interventions, such as imprisonment, probation, boot camps, and house arrest, 

have had virtually no influence on drug use or criminal activity.
11

  

 

Sehubungan dengan uraian di atas, keberadaan Keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Kabupaten 

Sukoharjo yang telah berusia 5 (lima) tahun memang sudah waktunya 

diadakan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya selama ini, sehingga dapat 

diketahui program-program apa saja yang telah dilaksanakan sekaligus dapat 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.  

Berdasarkan latar belakang masalaha di atas, dalam penulisan 

penelitian ini penulis mengambil judul : “PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN 

PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4 GN) BERDASARKAN 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 300/478 TAHUN 2004 

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 

(BNK) SUKOHARJO” 

 

 

                                                      
11

Marlowe DB: Effective strategies for intervening with drug abusing offenders. 

Villanova Law, 2002, Review 47:989–1025. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, 

permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut :  

1) Bagaimanakah pelaksanaan keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 

dalam usahanya mewujudkan tujuan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba? 

2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) dalam usahanya mewujudkan tujuan 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba? dan bagaimanakah solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang 

timbul tersebut? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

a. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan 

pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam 

upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap (P4GN) telah dilaksanakan sesuai dengan program-program 

kerja yang telah ditetapkan.  

b. Untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 

300/478 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika 

Kabupaten (BNK) dalam upaya Pencegahan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten 

Sukoharjo.  

2. Tujuan Khusus  

a. Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat yang harus dipenuhi guna 

mencapai derajad magister dibidang Ilmu Hukum dengan minat utama 
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Hukum Kebijakan Publik pada program Pasca Sarjana Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.  

b. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang 

penelitian-penelitian hukum, khususnya di bidang Penegakan Hukum 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis  

a. Dengan penulisan tesis ini diharap dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hokum. 

b. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan kontribusi praktis atau sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk gagasan-gagasan baru 

yang mungkin bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo.  

b. Menambah wacana dan referensi sebagai bahan acuan penelitian yang 

akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik (Public Policy)  

a. Pengertian Kebijakan Publik. 

Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Publik, istilah kebijakan 

dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” dalam bahasa inggris atau  

“politiek” dalam bahasa Belanda. 

Kebijakan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, berasal dari 

kata bijak yang berarti: “Cepat mengerti, faham, mahir. Sedangkan 

kebijakan berarti: Tindakan yang cermat dan dapat membedakan mana 

yang baik dan buruk.
12

 Sedangkan Kebijaksanaan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti: kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. 

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

dipelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
13

 

Banyak batasan atau difinisi yang merumuskan mengenai apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) diantaranya 

dikemukakan oleh Thomas R Dye dalam Esmi Warasih yang 

mendefinisikan public policy sebagai “is what ever government choose 

to do or not to do”  (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan).
14

  

Selanjutnya Dye menyatakan bahwa bila pemerintah memilih 

untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan 

kebijakan negara itu harus meliputi semua keinginan pemerintah atau 

pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan 

oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara, hal ini disebabakan 

karena sesuatu yang tidak dilakukan  oleh pemerintah mempunyai 

                                                      
12

Agus Sulistyo dan Adi Mulyono, 2000. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Ita, 

Surakarta. hal. 78. 
13

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta, Balai Pustaka. hal. 149. 
14

 Esmi Warasih, Op Cit. hlm. 131. 
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pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah. 
15

  

Kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut 

konsep demokrasi modern kebijakan Negara tidaklah hanya berisi 

cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi 

opini publik juga mempunyai posisi yang sama besarnya untuk diisikan 

dalam kebijakan-kebijakan Negara. Kebanyakan warga Negara 

menaruh harapan banyak agar pemerintah selalu memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat yang selalu 

memperhatikan kepentingan public dengan semangat “kepublikan” (the 

spirit of publicnes) Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi 

arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 

praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Carl J. Friedrich 

mendefinisikan kebijakan sebagai “…serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. 

Menurut William N. Dunn kebijakan public adalah suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintah. Seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan 

lain-lain.
16

 

Istilah public policy yang disamakan dengan istilah kebijakan 

public, kebijaksanaan pemerintah, kebijakan Negara atau yang lainya 

John Lock dan juga Soenarko berpendirian, yaitu apabila sesuatu yang 

dimaksud itu sudah mengerti bersama, maka soal nama itu terserah 

pada masing-masing orang. 
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Dari definisi-definisi itu dapat diperoleh pengetahuan pokok yang 

dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mempunyai pengetahuan 

yang lebih cukup tentang public policy itu. Dengan definisi yang 

dikemukakan diatas, dapat ditangkap makna dan hakekat public policy 

atau kebijaksanaan pemerintah itu, ialah merupakan suatu keputusan 

oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat 

(public interes). 

James E Anderson dalam Esmi Warassih berpendapat: “Public 

Policy are those policies developed by government bodies and 

officials”. (Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah). 
17

 

Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan negara itu 

adalah :  

1) Bahwa kebijakan negara selalu mempunyai tujuan atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan.   

2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-

pejabat pemerintah;  

3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar 

dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang 

pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu yang menyatakan 

akan melakukan sesuatu;  

4) Bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat dalam arti merupakan 

beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai sesuatu masyarakat 

tertentu atau bersifat dalam arti merupakan keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;  

5) Menurut James E. Anderson kebijakan pemerintah setidak-tidaknya 

dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada Peraturan 

Perundang-Undangan yang bersifat memaksa. 
18

  

 

Goerge C. Edwards III dan Ira Sharkinsky yang mengartikan 

kebijakan negara yang hampir mirip dengan defenisi Thomas R Dye 

yaitu : “is what government say and do, or no do it is. The goals or 

purposes of government programs” (adalah apa yang dinyatakan 

dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu 
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berupa sasaran atau tujuan program-program pemeritah). Menurut 

Edward dan Sharkinsky kemudian mengatakan bahwa kebijakan 

negara itu dapat ditetapkan secara jelas atau dalam bentuk pidato teras 

pemerintah ataupun, berupa program-program dan tindakan-rindakan 

yang dilakukan pemerintah. 
19

 

Mengenai jenjang kebijakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Sedang menurut 

substansinya dapat digolongkan sebagai berikut:  Kebijakan Umum 

yang nasional bisa berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

atau Keputusan Presiden, sedangkan untuk Tingkat Daerah biasanya 

berbentuk Peraturan Daerah. Disamping kebijakan umum ada pula 

kebijakan pelaksanaan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan 

umum. Di tingkat daerah bisa berbentuk Peraturan Bupati atau 

Walikota yang selanjutnya sebagai penjabaran kebijakan pelaksanaan 

yang ditindak lanjuti dengan kebijakan teknis yang memuat pengaturan 

teknis dibidang tertentu. 

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 

dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota masyarakat, 

namun demikian dimungkinkan bahwa kebijakan publik itu kurang 

efektif dalam pelaksanaanya, hal ini disebabkan karena kurangnya 

peran aktor pelaksana atau badan-badan pemerintah dalam 

implementasi kebijakan publik. Disamping itu juga karena masih 

lemahnya mereka dalam menyebarkan kebijakan publik baru kepada 

masyarakat.  

b. Model model Kebijakan Publik  

 Thomas R Dye dalam Irvan Islamy mengemukakan tipologi 

dengan beberapa macam variasi analisa model kebijakan negara. 

Berdasar tipologi tersebut, Nicholas Hendry mengelompokkan tipologi 

tersebut  menajdi 2 (dua) klasifikasi besar, yaitu : 1) Kebijakan negara 
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dianalisa dari sudut proses 2) Kebijakan negara dianalisa dari sudut 

hasil dan akibat (efek)-nya. 
20

  

1. Kebijakan negara ditinjau dari sudut proses 

Penganalisaan kebijakan negara dari sudut proses lebih bersifat  

bersifat “deskriptif” yaitu mencoba untuk menggambarkan 

bagaimana kebijaksan negara itu dibuat. Termasuk kedalam 

pengelompokan penganalisaan dari sudut proses ini adalah :  

a. Model Institutional  

Model ini adalah merupakan model yang tradisional dalam 

proses pembuatan kebijaksanaan negara. Fokus atau pusat 

perhatian model ini terletak pada struktrur organisasi 

Pemerintah. Hal ini disebabakan karena kegiatan-kegiatan 

politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti 

misalnya lembaga Legiskatif, eksekutif dan Yudikatif pada 

pemerintah pusat ( nasional ), regional, dan lokal. Sehubungan 

dengan ini maka kebijaksanaan negara secara otoritatif 

dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga-lembaga 

pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali 

antara kebijaksanaan negara dan lembaga-lembaga pemerintah, 

hal ini disebabakan karena sesuatu kebijaksanaan tidak dapat 

menjadi kebijaksanaan negara kalau ia tidak dirumuskan, 

disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan.  

Menurut Thomas R Dye dalam Irfan Islamy, lembaga-lembaga 

pemerintahan itu memberikan kebijaksanaan negara tiga ciri utama, 

yaitu :  

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan ( legitimasi ) 

terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Ini berarti 

bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan negara tersebut dipandang 

sebagai kewajiban-kewajiban huku yang ditaati/dilaksanakan 

oleh semua warga negara.  

2. Kebijaksanaan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa 

hanya kebijaksanaan-kebijaksanaan negara yang dapat disebar 
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luaskan pada seluruh warga negara, sedangkan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang lain ( bukan negara ) hanya dapat mencapai 

bagian kecil dari anggota masyarakat. 

3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk 

memaksakan secara sah kebijaksanaan –kebijaksanaannya pada 

anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada 

mereka yang tidak mentaatinya.
 21

 

 

b. Model Elit-Massa 

Model ini memandang administrator negara bukan sebagai 

“abdi rakyat” (servant of the people), tetapi lebih sebagai 

“Kelompok-kelompok kecil yang telah mapan”.  

Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan 

kebijakan digambarkan dalam model ini sebagai mampu 

bertindak/berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai 

dengan sikap massa yang apatis, kerancuan informasi, sehingga 

massa menjadi pasif. Kebijaksanaan negara mengalir dari atas 

ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. 

Kelompok elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit 

berbeda dengan massa. Dengan demikian kebijaksanaan negara 

adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan utama dan 

nilai-nilai golongan elit yang berkuasa. 

Kita sering kali mengatakan bahwa kebijaksanaan itu 

adalah kebijaksanaan yang menggambarkan 

kepentingan/tuntutan rakyat, tetapi dalam kenyataannya tidak 

demikian. Menurut teori elit massa ini, sebagaimana dikatakan 

tadi, rakyat bersifat apatis, dan buta terhadap informasi tentang 

kebijaksanaan negara, sedangkan kelompok elit mampu 

membentuk dan mempengaruhi massa terhadap masalah-

masalah kebijaksanaan negara. 

Karena kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata 

oleh kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar 
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pelaksana-pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

elit tadi. Dan karena kebijaksanaan negara itu dibuat sesuai 

dengan kepentingan kelompok elit, mekatuntutan dan 

keinginan rakyat banyak ( non elit ) tidak diperhatikan. 

 

c. Model Kelompok 

Menurut Islamy model ini menganut paham teori 

kelompoknya David B. Truman dalam bukunya “The 

Govermental Process” ( 1951 ) yang menyatakan bahwa 

interaksi diatara kelompok-kelompok adalah merupakan 

kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki 

kepentingan yang sama mengakibatkan baik secara formal 

maupun informal kedalam kelompok kepentingan (interest 

group) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-

kepentingan kepada Pemerintah. 
22

 

Truman dalam Islamy, mengartikan kelompok-kelompok 

kepentingan sebagai “is shared attitude group that makes 

certain claims upon other groups Indonesia the society”, yaitu 

suatu kelompok yang memiliki suatu sikap yang sama yang 

mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain 

dalam masyarakat. Kelompok kepentingan itu akan mempunyai 

arti politis kalau kelompok kepentingan itu mengajukan 

tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan.
 23

  

Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang 

penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya 

politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-

kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara.  

Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah 

merupakan perimbangan (equilibrium) yang dicapai sebagai 
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hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan 

tersebut maka tugas/peranan sistem politik adalah menengahi  

konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut. 

Menurut Dye dalam Islamy, tugas sistem politik adalah (1) 

membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok 

(2) mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan 

kepentingan-kepengingan yang berbeda, (3) mewujudkan 

kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan 

negara, dan (4) memaksakan berlakunya kompromi-komromi 

bagi semua pihak.
 24

  

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat 

mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat 

pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh 

jumlah anggotanya, harta kekayaan, kekuatan dan kebaikan 

organisasinya, kepemimpinannya, hubungan yang erat dengan 

pembuatan keputusan, kohesi intern para anggotanya dan 

sebagainya.  

d. Model Sistem Politik  

Model ini memandang kebijaksanaan negara sebagai respon 

atau suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan  

lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis 

dan sebagainya). Dengan demikian kebijaksanaan negara 

dipandang oleh model ini sebagai hasil (out put) dari sistem 

politik.  

Konsep sistem politik mempunyai arti sejumlah lembaga-

lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang 

berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (demands), dukungan-

dukungan (support) dan sumber-sumber (resources), semuanya 

adalah masukan (input) menjadi keputusan-keputusan atau 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang otoritatif bagi seluruh 

                                                      
24

 Ibid. hal. 42 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

35 

 

 

masyarakat (out put). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa 

sistem politik berfungsi mengubah inputs menjadi outputs. 

Tuntutan-tuntutan (demands) timbul bila individu-individu 

atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respons dari 

adanya peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang ada 

dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan 

kebijaksanaan negara. Tuntutan ini bisa berasal dari dalam 

sistem politik itu sendiri (misalnya dari anggota birokrasi atau 

pejabat pemerintah) atau berasal dari luar sistem politik 

(misalnya dari anggota masyarakat, kelompok kepentingan dan 

sebagainya). 

Suatu sistem politik akan menyerap pelbagai macam 

tuntutan (baik dari dalam maupun luar) dan dapat terjadi bahwa 

diantara tuntutan-tuntutan tersebut tidak releven atau 

bertentangan satu sama lain. Dalam hal seperti itu maka 

diperlukan pengaturan terhadap tuntutan-tuntutan tersebut dan 

memaksakan pengaturan kepada pihak-pihak yang terlibat atau 

berkepentingan agar supaya tuntutan-tuntutannya dapat 

dikonversikan (diproses) didalam sistem politik sehingga 

menghasilkan keputusan atau kebijaksanaan. 

 

2. Kebijakan negara ditinjau dari sudut hasil dan akibatnya (efek)-nya    

antara lain terdiri dari beberapa model yaitu: 

a. Model Rational – Comprehensife 

Menurut Irvan Islami Model ini didasarkan atas teori 

ekonomi atau konsep manusia ekonomi (consep of an economic 

man).
25

 Para ahli filsofi utilitarian seperti Jaremy Bentham dan 

John Stuart Mill berasumsi bahwa semua tingkah laku manusia 

bertujuan untuk “mencari kesenangan dan menghindari 

kesusahan”. Nilai utilitas (kemanfaatan) sesuatu benda atau 

                                                      
25

 Ibid. hal. 48 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

36 

 

 

tindakan (perbuatan) itu harus dinilai berdasarkan pada 

perbedaan antara kesenangan yang akan diperolehnya dan 

biaya (kesulitan) yang dikeluarkannya. 

Menurut konsep “manusia ekonomi”, semua individu tahu 

tentang pelbagai macam alternatif yang tersedia pada suatu 

situasi tetentu dan juga tentang konsekuensi-konsekuensi yang 

ada pada setiap alternatif tersebut. Sehubungan dengan itu 

maka setiap orang akan berperilaku secara rational yaitu bahwa 

mereka akan membuat pilihan-pilihan sedemikian rupa 

sehingga mencapai nilai yang paling tinggi. Teori 

mikroekonomi didasarkan atas pemikiran rasional ini. 

Tetapi tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa semua 

orang selalu berperilaku secara rasional. Hal ini disebabkan 

karena menurut Herbet A Simon dalam islamy, bahwa konsep 

“manusia-ekonomi”. Meenurut konsep ini para manager tidak 

pernah memperoleh atau mempunya informasi yang lengkap 

dan oleh karenanya tidak pernah dapat mencapal pilihan-

pilihan yang mempunyal nilai yang paling tinggi.
 26

 

Simon dalam islamy, mengatakan bahwa kapasitas daya 

pikir manusia  dalam merumuskan dan mengatasi masalah-

masalah yang kompleks adalah sangat terbatas dibandingkan 

dengan besarnya permasalahan yang dihadapinya,
27

 sehingga 

Simon kemudian menampilkan pendekatan baru yang 

dinamakan “the principle of bounded rationality“ atau yang 

dikenal dengan sebutan “satisficing model“. Menurut konsep 

ini pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa 

alternatif yang mungkin tersedia, kemudian memilih salah satu 

alternatif yang “ lebih cocok “ untuk mengatasi 

permasalahanya. 
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Model rasional-komprehensif, seperti yang telah dikatakan 

tadi menekan pada “pembuatan keputusan yang rasional 

dengan bermodalkan pada komprehensivitas infornasi dan 

keahlian pembuat keputusan”. Dalam konsep ini rasionalitas 

sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa suatu kebijakan yang rasional itu adalah suatu kebijakan 

yang sangat efisien, dimana antara ratio antara nilai yang 

dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positf dan lebih 

tinggi dibandinkan dengan alternatif-alternatif yang lain. 

 

b. Model Incremental     

Model ini dikembangkan oleh Charles E. lindblom dalam 

islamy, yang memandang kebijakan negara sebagai suatu 

kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan 

hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit.
28

  Model 

incremental ini adalah merupakan kritik dan pernaikan 

terhadap model rasional komprehensif. Karakteristik yang 

terdapat pada model incremental jelas berbeda dengan model 

rasional komprehensif. 

Terry W. Hartle menyimpulkan karateristik keputusan yang 

incremental sebagai berikut : 

1. Pembuat keputusan tidak berupaya/berusaha meneliti dan menilai 

secara komprehensif semua alternatif, melainkan memusatkan 

perhatiannya hanya pada kebijakan yang berbeda secara 

incremental dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada (terdahulu) 

2. Hanya sejumlah kecil alternatif-alternatif kebijakan yang 

dipertimbangkan. 

3. Setiap alternatif kebijakan, hanya sebuah konsekuensi-konsekuensi 

akibat-akibat kebijakan penting saja yang dinilai. 

4. Setiap masalah yang menantang pembuat keputusan secara terus 

menerus direndifiniskan. Incrementalisme memberi kesempatan 

penyesuaian tijuan, cara dan tujuan yang tiada hentinya dengan 

tujuan agar masalahnya dapat diselesaikan secara lebih mudah. 
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5. Tidak ada keputusan atau pemecahan masalah yang 

dianggap”benar”, tetapi merupakan serangkaian “serangan” yang 

tidak pernah ada hentinya terhadap masalah yang ada melalui 

serangkaian analisa dan penilaian . 

6. Sehubungan dengan itu maka pembuatan keputusan incremental 

digambarkan bersifat mengobati (remidial), lebih diarahkan pada 

pemecahan masalah-masalah sosial yang kongkrit yang ada 

sekarang dan bukannya untuk meningkatan pencapaian tujuan-

tujuan sosial dimasa yang akan datang.
 29

       

 

Menurut Lindblom dalam Islamy karena pembuat 

keputusan selalu diliputi dengan keterbatasan waktu, 

kecakapan, dan biaya akan tidak mungkin dapat menganalisa 

semua nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, keseluruhan 

alternatif-alternatif kebijakan-kebijakan beserta konsekuensi-

konsekuensinya, menilai rasio biaya keuntungan secara detail, 

menyusun urutan alternatif kebijakan berdasarkan rasiobiaya 

keuntungan dan kemudian membuat keputusan sesuai dengan 

informasi yang relevan. Menyadari akan keterbatasan-

keterbatsan yang ada pada pembuat keputusan, maka model 

incremental hanya memusatkan perhatian pada modifikasi 

secara sedikit-sedikit atas kebijakan yang ada sebelumnya. Jadi 

yang menjadi landasannya adalah pada evaluasi dan analisa 

empiris terhadap program-program, kebijakan negara yang 

telah dilaksanakan sebelumnya, untuk dasar pembuatan 

keputusan yang baru. 
30

  

 

c.  Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik. 

Tugas hukum adalah mencapai keadilan dan ketertiban (kepastian 

hukum). Keduanya sering terjadi benturan diamana terkadang hukum 

(undang-undang) tidak menjamin terpenuhinya keadilan dan 

sebaliknya keadilan tidak memiliki kepastian hukum. 
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Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan 

merupakan instrumen pengendalian masyarakat. Hukum dan segala 

aspek formal dan legalnya sering membelenggu dinamika masyarakat. 

Sebaliknya masyarakat mengalami dinamika yang berlangsung cepat. 

Pada keadaan seperti inilah sesuai dengan perkembangannya teori 

good governance dan reiventing government. Menimbulkan 

pandangan bahwa negara harus mengikuti, memahami secara 

responsif perkembangan yang muncul didalam masyarakat. Disinilah 

kebijakan sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih 

menekan proses menjadi populer dari pada hukum. Namun perlu 

diingat, bagaimanapun hukum itu keberadaannya tetap dibutuhkan. 

Sebuah hasil persepakatan ( kebijakan publik) yang tidak memiliki 

legalitas yang mengikat akan menimbulkan kerawanan terhadap 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh beberapa pihak. 

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari : 

Formasi pembentukan hukum kebijakan publik : 

Hubungan pembentukan hukum dan kebijakan publik saling 

memperkuat satu dengan yang lain. Sebuah produk hukum tanpa 

adanya proses kebijakan publik didalamnya maka produk hukum 

itu akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya sebuah proses 

kebijakan publik tanpa ada legitimasi hukum, akan lemah pada 

tatanan operasionalnya. 

2) Impelementasi hukum Kebijakan Publik  

Membicarakan keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik 

akan semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. 

Kegiatan implementasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari 

policy making. Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari 

mengingat proses implementasi selalu melibatkan lingkungan dan 

kondisi yang berbeda disetiap tempat, karena memiliki ciri-ciri 

struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula, keterlibatan 

lembaga didalam proses implementasi selalu akan bekerja didalam 
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konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang 

dapat saling mempengaruhi.  

Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga 

pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik propinsi maupun 

tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun masih 

membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam 

berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan 

penjabaran lebih lanjut. 

Menurut Esmi Warassih, Apabila sarana yang dipilih adalah 

hukum sebagai suatu proses pembentukan kebijaksanaan publik, maka 

faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam 

proses pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan 

langkah-langkah kebijaksanaan yang meliputi :  

1) Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan 

menetapkan tujuan, standart pelaksana, biaya dan waktu yang 

jelas.  

2) Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staff, 

biaya, resources, prosedur dan metode.  

3) Membuat jadwal pelaksanaan (time schedule) dan monitoring 

untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai 

rencana. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam 

pelaksanaan program tersebut akan segera diambil tindakan 

yang sesuai. 
31

  

 

d.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik 

Menurut Nigro and Nogro dalam Irvan Islamy, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan publik antara lain :  

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar;  

Walaupun pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-

alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian (rational), namun 

proses pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dengan dunia 

nyata, sehingga ada tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap 

proses pembuatannya;  

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme), kebiasaan lama 

ini sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka 

sering segera secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan 
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kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijadikan 

oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru itu ingin 

segera menduduki jabatan karirernya;  

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Sifat-sifat pribadi pembuat 

kebijakan berperan besar dalam pembuatan keputusan;  

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial dan para 

pembuat kebijakan juga berpengaruh dalam pembuatan kebijakan;  

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan 

pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada 

pembuatan kebijakan. 
32

  

 

Gerald E Carden, menyebutkan beberapa faktor yang 

menyebabkan sulitnya membuat kebijakan, yaitu : 

a. sulitnya memperoleh informasi yang cukup; 

b. Bukti-bukti sulit disimpulkan  

c. Adanya kepentingan yang berbeda; 

d. Dampak kebijaksanaan yang sulit dikenal; 

e. Umpan balik kebijakan bersifat sparatis; 

f. Menurut Gerald E Carden Proses perumusan kebijakan tidak 

dimengerti dengan benar 
33

 

 

James E Anderson, melihat adanya bermacam-macam nilai-nilai 

yang melandasi tingkah laku pembuat kebijakan dalam membuat 

keputusan, yaitu :  

a) Nilai-nilai politis ( political value), yaitu kebijakan dibuat atas 

dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok 

kepentingan tertentu;  

b) Nilai-nilai organisasi (organizational values). Kebijakan dibuat 

atas dasar nilai-niali yang dianut organisasi seperti balas jasa 

(rewards) dan sanksi (sanction) yang dapat mempengaruhi anggota 

organisasi untuk menerima dan melaksanakannya;  

c) Nilai-nilai pribadi ( personal value ), yaitu sering pula kebijakan 

dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianit oleh pribadi 

pembuat kebijakan untuk mempertahankan status quo, reputasi, 

kekayaan dan sebagainya; 

d) Nilai-nilai kebijakan publik (public policy ), kebijakan dibuat atas 

dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau 

pembuat kebijakan yang secara moral dapat 

dipertanggungjawabkan; 
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e) Menurut James E Anderson Nilai-nilai idiologi ( idiological values 

), nilai idiologi seperti nasioanlisme dapat menjadi landasan 

pembuat kebijakan.
34

  

 

e.  Kesalahan-kesalahan Umum Yang Sering Terjadi Dalam Proses 

Pembuat Kebijakan.  

Nigro and Nigro menyebutkan adanya tujuh macam kesalahan-

kesalahan umum dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu :  

1. Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness), yaitu 

kecenderungan manusia pembuat kebijakan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi 

kemasa depan;  

2. Adanya asumsi bahwa masa lalu (assumption that futur repeat 

past). Banyak anggapan bahwa suatu masa yang stabil orang akan 

berperilaku sebagaimana para pendahulunya dimasa lampau, 

mestinya para pembuat kebijakan harus meramalkan keadaan-

keadaann dan peristiwa yang akan datang yang berbeda dengan 

masa lampau. 

3. Terlampau menyederhanakan sesuatu (over simplification) 

4. Terlalu menggantungkan pada pengalaman satu orang (overliance 

an one’s own experience 

5. Kebijakan-kebijakan yang dilandasi oleh para konsepsi pembuat 

kebijakan; 

6. Tidak adanya keinginan untuk melaksanakan percobaan 

(unwillingness to experiment) 

7. Menurut Nigro and Nigro Keengganan untuk membuat 

kebijakan.
35

  

 

f.  Evaluasi Kebijakan Publik 

 Evaluasi Kebijakan Pulik adalah suatu evaluasi yang akan 

menilai apakah kebijakan publik sudah sesuai dengan diharapkan atau 

belum. Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim menentukan 

kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan. Evaluasi 

publik juga sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, 

direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. 

Evaluasi kebijakan dibedakan dalam 3 macam, yaitu :  
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a. Evaluasi administratif adalah evaluasi, kebijakan publik yang 

dilakukan didalam lingkup pemerintahan atau instansi-instansi. 

Evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang terkait 

dengan program tertentu, seperti : Irjen, Bawasda, Konsultan Swasta 

dan sebagainya;  

b. Evaluai Yudicial adalah evaluasi terhadap kebijakan publik yang 

berkaitan dengan objek-objek hukum, apa ada pelanggaran hukum 

atau tidak dari kebijakan yang dievaluasi tersebut. Dari dan yang 

melakukan evaluasi yidical adalah lembaga-lembaga hukum seperti 

pengacara, pengadilan, kejaksaa, PTUN dan sebagainya;  

c. Evaluasi Politik adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga politik, baik parlemen maupun Parpol. Namun 

sesungguhnya evaluasi politik juga bisa dilakukan oleh masyarakat 

secara umum. 

  

g.   Pengertian Keputusan 

Dalam sebuah kamus Bahasa Indonesia diartikan bahwa Keputusan 

diartikan perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang 

telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan).
36

 Keputusan-

keputusan timbul dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau 

ketentuan-ketentuan perintah. 

Menurut Indrawan. WS dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, 

Keputusan itu adalah, Perihal yang berkaitan dengan putusan, segala 

putusan yang telah ditetapkan, (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan 

dan sebagainya)
37

 Ketetapan, sikap terakhir (langkah yang harus 

dijalankan); Kesimpulan (tentang pendapat); Hasil pemeriksaan 

(tentang ujian). 
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Keputusan juga bisa diartikan, hasil atau kesimpulan dari sesuatu 

yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang 

dapat berbentuk keputusan tertulis atau lisan.
38

 

 

2.  Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 

  Menurut Lawrence Meir Friedman dalam Achmad Ali 

menerangkan adanya 3 (tiga) unsur sistem hukum (three elements of legal 

system) yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut :  

a. Struktur hukum (legal structure)  

b. Substansi hukum (legal substance)  

c. Kultur hukum (legal culture) 
39

 

a. Struktur hukum (legal structure) bahwa struktur adalah kerangka 

atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi 

semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
40

 Jelasnya 

Lawrence Meir Friedman menyebut struktur bagaikan foto diam 

yang menghentikan gerak (a kind of still photograph, which freezes 

the action).  

Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh 

sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka 

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini 

dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu 

memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum 

secara teratur. 
41

 

b.  Komponen kedua adalah substansi hukum (legal substance), adalah 

aturan, norma, dan pola-pola parilaku nyata manusia yang berada 

dalam sistem itu. Substansi juga produk yang dihasilkan oleh orang 

yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang mereka 
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keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dilanjutkan bahwa 

substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan 

bukan hanya aturan-aturan yang ada dalam undang-undang atau 

law books.
42

 

Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum yang 

berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan 

baik oleh pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur.
43

 

c.   Kultur hukum (legal culture), Friedman menjelaskan Kultur hukum 

adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, berupa 

kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapannya. Pemikiran 

dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses 

hukum. Jadi dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran 

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari atau disalah-gunakan. Tanpa kultur hukum 

maka sistem hukum  itu sendiri menjadi tak berdaya menjalankan 

fungsinya dalam masyarakat.  

Komponen Kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang menurut Lawrence 

Meir Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah 

yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara 

peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga 

masyarakat. 
44

  

 Dengan ilustrasi lain Friedman menggambarkan ketiga unsur 

system hukum diatas sebagai berikut:  

1. Struktur hukum diibaratkan mesin. 

2. Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau apa yang 

dikerjakan mesin tersebut. 
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3. Kultur hukum adalah apa atau siapa sajakah yang memutuskan untuk 

menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan 

bagaimana mesin itu digunakan. 

 Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8 

(delapan) asas atau principe of legalitas sebagai berikut:  

a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak 

boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.  

b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan  

c. Peraturan tidak boleh berlaku surat  

d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti  

e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain.  

f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 

apa yang dapat dilakukan.  

g. Peraturan tiak boleh sering diubah-ubah  

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari. 
45

 

 

Paul dan Dias dalam Esmi Warassih mengajukan 5 (lima) syarat yang 

harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu sebagai berikut. 

a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 

dipahami.  

b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi 

aturan-aturan hukum yang bersangkutan.  

c. Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum.  

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 

dijangkau dan dimasuki setiap warga masyarakat, melainkan juga 

harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.  

e. Adanya anggapan dan pengakuan yang meminta dilakukan warga 

masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 

memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
46

  

  

Selanjutnya sebelum memahami bagaimana fungsi hukum, ada 

baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sekurang-

kurangnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum 

seperti yang ditunjukkan Hoebel, sebagai berikut. 
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a. Untuk merumuskan hubungan-hubungan anggota-anggota masyarakat, 

untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang 

tidak, dengan tujuan mempertahankan paling tidak integrasi minimal 

dari kegiatan-kegiatan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat.  

b. Fungsi kedua mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuatan 

mentah dan mengarahkan yang demikian itu kepada pemeliharaan 

tatanan. Fungsi kedua ini meliputi pengalokasian kekuasaan dan 

penegasan tentang siapa boleh menggunakan paksaan untuk sebagai 

suatu hak privelese yang diakui secara sosial, bersama-sama dengan  

pemeliharaan bentuk-bentuk sanksi fisik yang paling efektif guna 

mencapai tujuan-tujuan sosial dari hukum.  

c. Ketiga adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat  

d. Akhirnya, melakukan perumusan kembali hubungan-hubungan antara 

orang-orang dan kelompok-kelompok manakala kondisi kehidupan 

berubah. Fungsi ini dijalankan untuk mempertahankan kemampuan 

beradaptasi. 
47

 

  

Selain dari empat pekerjaan hukum tersebut di atas, secara sosiologis 

dapat dilihat adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu : 

a. Social control (kontrol sosial) 

Adalah fungsi hukum untuk mempengaruhi warga masyarakat agar 

bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai 

aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

Termasuk dalam kontrol sosial ini ialah :  

ii. Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan 

peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang 

dengan orang.  

iii. Penyelesaian sengketa didalam masyarakat 

iv. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam 

hal terjadi perubahan-perubahan sosial.  

b. Social Engineering ( rekayasa sosial )  

i. Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu 

tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh 

pembuatan hukum.  
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ii. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih bersifat praktis 

yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa 

sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan 

perilaku masyarakat dimasa yang akan datang sesuai dengan 

keinginan pembuat peraturan. 
48

 

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat 

untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama 

dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-

perubahan yang direncanakan (intended change atau planed change). 

Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan 

dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan 

direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang sebagai pelopor 

masyarakat.  

Dalam masyarakat yang telah kompleks dimana birokrasi 

memegang peranan penting bagi tindakan-tindakan sosial, mau tak mau 

harus mempunyai dasar hukum untuk mengadakan perobahan-

perobahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu 

apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk 

mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan 

untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi 

kekuasaanya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya 

perubahan-perubahan sosial dengan membentuk  badan-badan yang 

secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan 

dibidang sosial, ekonomi, dan politik. 

Akan tetapi hasil yang positif  tergantung pada kemampuan 

pelopor perubahan (agent of change) untuk membatasi kemungkinan-

kemungkinan terjadinya disorganisasi (suatu keadaan dimana kaidah-

kaidah lama sudah tidak berlaku sedang kaidah baru belum terbentuk) 

sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat 

dilakukan dengan mempergunakan hokum sebagai alat) untuk 
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memudahkan proses reorganisasi. Kemampuan untuk membatasi 

terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses 

perlembagaan dari unsure-unsur baru yang menyebabkan terjadinya 

perubahan-perubahan tersebut.Berhasil tidaknya proses pelembagaan 

tersebut mengikuti formula sebagai berikut
49

: 

(Efektifitas menanamkan    –   (Kekuatan yang menentang  

Unsur-unsur baru)   dari Masyarakat)  

Proses pelembagaan   =   

                       Kecepatan menanam unsur-unsur baru 

           

Yang dimaksudkan dengan efektifitas menanam adalah hasil yang 

positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan 

metode untuk menanamkan lembaga baru didalam masyarakat. Semakin 

besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang 

digunakan, makin rapi dan teratur organisasinya, dan makin sesuai 

system penanaman itu dengan kebudayaan masyarakat, makin besar 

hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu. Tetapi 

setiap usaha menanam sesuatu yang baru pasti akan mengalami reaksi 

dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan. 

Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan. 

Selanjutnya agar lebih jelas lagi tentang bagaimana bekerjanya hukum 

dalam masyarakat, Robert B Siedman dan Chamblis dalam Satjipto 

Rahardjo, menjelaskan “Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat”,  

dalam bagan sebagai berikut : 
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Faktor sosial  

Dan personal lainnya  umpan balik  

 

 

 

 Normal  

 Aktivitas  

                            Penerapan  

 

                              UB 

 

 

 

 

 Robert B Seidman menerapkan dalam analisanya mengenai 

bekerjanya hukum dan kebijakan publik dalam masyarakat. 

Bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut:  

a. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang begaimana seseorang 

pemegang peranan (role accupan ) itu diharapkan bertindak bagaimana 

seseorang itu akan bertindak sebagai rispans terhadap peraturan hukum 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan pada sanksi-

sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksanaan serta keseluruhan 

kompleks sosial, politik dan lain mengenai dirinya. 

b. Bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 

terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan pada mereka, 

sanksi-sanksi keseluruhan kebutuhan sosial, politik dan lainnya.  

c. Bagaimana para pembuat Undang-Undang itu akan bertindak 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku 

mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, 

politik, idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 

umpan balik yang datang pemegang peran birokrasi. 
50

 

 

Dengan menggunakan model dari Seidman dan Chamblis tersebut 

dapat dijelaskan pengaruh factor-faktor atau ketentuan-ketentuan social 

mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai 
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kepada peran yang diharapkan. Demikian pula pengaruh kekuatan-

kekuatan social dirasakan juga dalam bidang penerapan hokum. Menurut 

Radbruch ada tiga nilai dasar hokum yaitu, keadilan, kegunaan dan 

kepastian hokum.
51

 Nilai kegunaan ini akan mengarah pada suatu saat 

tertentu, sehingga hokum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata 

bagi masyarakat. Disamping itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar 

hukum atau peraturan itu berlaku efektif ketiga unsure itu yaitu:  

1. Unsur Filosofis yakni bahwa rumusan atau norma-normanya mendapat 

pembenaran bila dikaji secara filosofis mempunyai alasan yang dapat 

dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan yang 

dimaksud sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan 

cita-cita kesusilaan. 

2. Unsur Yuridis yakni bahwa hokum atau peraturan perundang-

undangan mempunyai dasar yuridis ataupun legalitas yang merupakan 

dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hokum hokum yang 

lebih tinggi derajadnya. 

3. Unsur Sosiologis yakni ketentuan-ketentuannya sesuai dengan 

keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukummasyarakat.
 
 

Hukum dalam masyarakat di Indonesia sangat ketinggalan jauh 

apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini disebabkan adanya 

beraneka ragam lingkungan, kondisi dan kebudayaan di Indonesia. 

Transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern akan 

menimbulkan beberapa pengaruh terhadap hukum di Indonesia, untuk itu 

hukum yang ada di Indonesia akan selalu mengikuti perubahan-perubahan 

sosial. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh para ahli sosiologi dari 

Amerika Serikat bernama Edwin M Schur menyampaikan bahwa 

seperangkat norma-norma hukum merupakan hasil dari pada suatu proses 
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sosial, sebab hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan bahwa 

hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.
52

 

Karena hukum sebagai proses perubahan sosial maka hukum juga 

mempunyai kemampuan untuk menggerakkan perubahan dalam 

masyarakat. Dengan demikian hukum juga dapat memberikan perubahan  

terhadap norma-norma yang dibentuk informasi dalam suatu pergaulan 

sosial didalam masyarakat. 

Wilian Evans menyebutkan bahwa prasarat yang menentukan 

keberhasilan hukum sebagai alat perubahan sosial : 

1. Apakah sumber hukum yang baru memiliki kewenangan dan wibawa.  

2. Apakah hukum baru telah memiliki dasar pembenaran yang dapat 

dijelaskan.  

3. Apakah isi hukum yang baru telah disiarkan secara luas.  

4. Apakah jangka waktu peralihan yang digunakan telah dipertimbangkan 

dengan baik.  

5. Apakah penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya terhadap 

peraturan yang baru.  

6. Apakah pengenaan sanksi dapat mendukung berlakunya hukum yang 

baru. 

7. Apakah perlindungan bagi korban akibat pelanggaran hukum 

tersebut.
53

  

 

Menurut Lon L Fuller, hukum sebagai suatu sistem harus memenuhi 

delapan (8) asas principles of legality yaitu :  

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia 

tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang 

bersifat ad hoc.  

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.  

3. Peraturan tidak boleh berlaku surat.  

4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.  

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain.  

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung ketentuan yang 

melebihi apa yang dapat dilakukan.  

7. Peraturan tidak boleh sering berubah-ubah.  

8. Harus ada kecocokan antara yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari.
54
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Menurut Hans Kalsen, suatu normal hukum dibuat menurut norma 

hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi inipun 

dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya 

sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh 

norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dalu keberadaannya oleh 

masyarakat atau rakyat.
55

  

 

 3.  Teori Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan 

 Menurut G.B. Hoefnagels dalam Arief, upaya penanggulangan 

kejahatan dapat ditempuh dengan :  

a. Penerapan hukum Pidana (Criminal law application)  

b. Pencegahan tanpa Pidana (prevention without punishment) dan 

c.Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime 

and punishment/mass media) 
56

 

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu 

lewat jalur, “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/ 

diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoengaels diatas, upaya-

upaya yang disebut butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok 

upaya “non-penal” 
57

  

Dalam hal ini dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur “pane” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, 

sedangkan jalur non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” 

(pencegahan/penanganan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.  

Penggunaan upaya penal/hukum pidana dalam mengatur masyarakat 

(lewat undang-undang) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu 

langkah kebijakan (policy). Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau 

intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, 

hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain  “non-penal” lebih menitik 
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beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi. 

Penggunaan upaya penal/hukum pidana dalam mengatur masyarakat 

(lewat undang-undang) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu 

langkah kebijakan (policy). Dilihat dari sudut kebijakaan, penggunaan atau 

intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, 

hemat, selektif, dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu 

harus dipanggil / digunakan dalam setiap produk legislatif.  

Dalam menggunakan saran penal Neigel Walker dalam Arief, 

mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (the limiting principles) 

yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain : 

a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan 

pembalasan.  

b. Jangan menggunakan Hukum Pidana untuk memidana perbuatan yang 

tidak merugikan / membahayakan.  

c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang 

dapat dicapai secara lebih efektif dengan saran-saran lain yang lebih 

ringan.  

d. Jangan menggunakan hukum pidana kerugian / bahaya yang timbul 

dari pidana lebih besar dari pada kerugian / bahaya dari perbuatan / 

tidak pidana itu sendiri.  

e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih 

berbahaya dari pada perbuatan yang hendak di cegah.  

f. Hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak  

mendapat dukungan kuat dari public.
58

  

  

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur”non-penal” 

lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya konduktif kejahatan, 

maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor konduksif 

penyebab terjadinya kejahatan. 
59

 

Kongres PBB ke 6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela dalam Arief, 

antara lain dinyatakan didalam pertimbangan resolusi mengenai “Crime 

treds and prevention strategies”.  
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a. The crime problem impedes progres towards the attainment of an 

accepteble quality of life for all people;  

b. Crime prevention strategies should be based upon the elimination of 

causes and condition giving rise to crime.  

c. The main causes of crime in many countries are in equality, racial anda 

national discrimination, low standartd of living, unemployment and 

illiteracy among broad section of the population.
 60 

 

 

Dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa :  

a. Masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas 

lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.  

b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan 

sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.  

c. Penyebab dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, 

diskriminasi rasial, dan diskirminasi nasional, standar hidup yang 

rendah, pengangguran, dan kebuta-hurufan (kebodohan) diantara 

golongan besar penduduk.  

 

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, dalam resolusi itu 

dinyatakan antara lain : “Call upon all states members of the United 

Nation to take every measure in their power to eliminater the condition of 

life which detract from human dignity and lead to crime, including 

unemployment, poverty, illiteracy, racial and national discriminqtion and 

various forms of social inequality”.
 61

 

 

Yang artinya, menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil 

tindakan kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan 

yang  menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, 

yang meliputi  masalah pengangguran kemiskinan kebuta-hurufan 

(kebodohan), diskriminasi rasial dan serta bermacam-macam bentuk dari 

ketimpangan sosial. 

 

Pada kongres PBB ke 7 tahun 1985 di Milan, Italia, antara lain 

ditegaskan didalam dokumen A/CONF. 12/L/9 (Mengenai”crime 

Prevention in the contex of develompent”) bahwa upaya penghapusan 

sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan 

“strategi pencegahan kejahatan yang mendasar” (the basic crime 

prevention strategies ).  Selanjutnya didalam pertimbangan resolusi 
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Nomor 22 mengenai “crime prevention in the context of development” 

antara lain ditegaskan bahwa : 

“the basic crime prebention must seek to eliminate the cause and 

conditions that favour crime”  

Demikian pula dalam “guiding principles”  yang dihasilkan konggres ke 7 

ditegaskan antara lain bahwa “Police for crime prevention and criminal 

justice should take in injustice, of which criminality is often but 

asympton”.
 62

  

yang artinya bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan 

dan peralihan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, 

termasuk sebab-sebab ketidak-adilan yang bersifat sosial, ekonomi, 

dimana kejahatan sering hanya merupakan gajala / sympton.  

 

Pada konggres PBB ke 8 tahun 1990, di Havana, Cuba, antara lain 

ditegaskan didalam dokumen A/CONF. 144/L.17, mengenai “sosial 

aspects of crime prevention and criminal justice in the context of 

develompent)”: the sosial aspects of development are an important factor 

in  the achivment of the objektives of the strategy for crime prevention and 

crime justice in the context of development and should be given higher 

priority.
 63

   yaitu bahwa, aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan 

faktor terpenting dalam pencapaian sasaran, strategi pencegahan kejahatan 

dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan 

prioritas paling utama.  

 

Pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan 

untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul atau 

merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai tingkat 

minimal ( yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat ) sehingga dapat 

menghindari intervensi polisi. Pengertian pencegahan kejahatan sebagai 

usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal 

sehingga sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu 

hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, 

baik secara kwantitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk 

tujuan pencegahan kejahatan tersebut.
 64

  

 

Penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan 

melalui upaya preventif dan represif. Secara konseptual penanggulangan 

kejahatan dirumuskan oleh Polri dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, 

baik dalam lingkup intern Polri maupun dalam lingkup yang melibatkan 

komponen lain diluar Polri. Tujuan penanggulangan kriminalitas secara 

terpadu yang dimaksud diatas adalah kemantapan situasi Kamtibmas,yaitu  

a) Adanya suasna masyarakat bebas dari gangguan fisik dan psikis. 

b) Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan 

ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum. 

c) Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari 

segala macam bahaya.  

d) Adanya suasana kedamaian dan ketenteraman lahiriah.  

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan 

aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarya masyarakat 

bertujuan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya 

kejahatan. Hal ini senada juga diungkapkan dalam Kumpulan karangan 

yang disusun T.O. Ihromi bahwa “bila situasi hukum telah tercipta yang 

dimulai dengan suatu pelanggaran terhadap hukum, namun besar 

manfaatnya bila seorang anggota polisi mengarahkan perhatian pada hal-

hal yang akan mengurangi situasi-situasi pelanggaran atau lebih 

memaksimalkan usaha preventif”.
65

 Tugas preventif itu akan lebih baik 

ditangani  bila dia mengerti bagaimana latar belakang budaya dari suatu 

masyarakat setempat, kira-kira bagaimana pedoman-pedoman yang 

berlaku diantara mereka, bagimana hukum adat yang berlaku, bagimana 

peranan pemimpin-pemimpin informal dalam proses pengendalian sosial. 

Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan 

pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara dini ( early 

detection and early warning ) pada lingkungan pemukiman dan 

lingkungan kerja. Sedangkan usaha lain yang bersifat represif. Polri 

dengan aparat penegak hukum lain mengadakan usaha secara tuntas 

terhadap setiap kejahatan yang pada hakekatnya bertujuan menimbulkan 
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“deterent efect”  yang efektif ( tindakan represif untuk preventif ).
66

  

Selain itu Kaiser dalam Darmawan menganjurkan pembagian strategi 

pencegahan yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model 

pencegahan kejahatan umum sebagai berikut :  

a. Pencegahan Primer.  

Pencegahan Primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan 

kejahatan melaluo bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari 

kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi 

situasi-situasi kriminogetik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. 

Tujuan utama dari dari pencegahan primer ini adalah untuk 

menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan  bagi 

keberhasilan sosialisasi untuk setiao anggota masyarakat. Sebagai 

contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer 

(intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) 

meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan 

rekreasi.  

b. Pencegahan Sekunder  

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam 

kebijikan peradilan pidana dan pelaksaannya. Dapat ditambahkan 

bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusu meliputi identifikasi 

dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada 

kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif  Polisi dilatakkan dalam 

pecegahan sekinder, begitu pula pengawasan dari mass-media. 

Perencanaan perkotaan, serta desain dan kontruksi bangunan. Asumsi 

pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebaginya juga 

diletakkan dalam katagori pencegahan sekunder.   

c. Pencegahan tertier  

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pada 

pencegahan terhadap residivisme melalui polisi dan agen-agen lain 

dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier 

ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan 

kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan 

pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari 

sanksi yang dalam periode terakhir beriorientasi pada pembinaan , 

maka pencegahan tersier juga sering kali mengurangi tindakan-

tindakan yang tepresif.
 67

  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target utama dari 

pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target 
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dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk 

melakukan pelanggaran. Sedang target utama dari pencegahan terier 

adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. 

Berkaitan dengan adanya pemikiran bahwa pencegahan kejahatan 

haruslah lebih bersifat teoritis-praktis, maka beberapa ahli memutuskan 

untuk membagi pencegahan kejahatan kedalam tiga pendekatan sebagai 

berikut :  

a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, disebut sebagai 

“social crime prevention”.  Segala kegiatannya bertujuan untuk 

menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk 

melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah bauk 

populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang 

secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran 

b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional, disebut sebagai 

“Situational crime prevention”.  Perhatian utamanya adalah 

mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan 

pelanggaran.  

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, disebut 

sebagai “ Community crime prevention”. Segala langkahnya ditujukan 

untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan 

dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunkan 

kontrol sosial informal.
 68

  

 

Menurut Muladi, tipologi pencegahan lain yangd apat dirumuskan 

adalah sebagai berikut :  

a. Pencegahan individu ( individual prevention ). Bentuknya antara lain 

sistem alarm kendaraan, alarm rumah, pengawal pribadi dan 

sebagainya.  

b. Pencegahan Masyarakat (Social prevention )  yang dapat berupa 

siskampling siskamtibmas swakarsa sebagaimana dikembangkan oleh 

Polri dan lain-lain.
69

  

 

Menurut Copffey dalam Kusumah, bahwa pencegahan dilikuensi dapat 

dilakukan melalui 4 ( empat ) pendekatan umum, yaitu:  

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;  

2. Pengembangan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar 

hukum;  
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3. Penciptaan pelayanan-pelayanan baru, baik bagi pelanggar hukum 

maupun mereka yang dipandang potensial menjadi pelanggar hukum;  

Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan 

dan dilikuensi.
70

  

 

Goldstein dalam Darnmawan mengungkapkan bahwa, apapun yang 

polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka 

harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya 

kerja-sama dan peran serta masyarakat.
 71

  

Darmawan mengungkapkan bahwa siskampling sebagai salah satu  

bentuk staregi pencegahan kejahatan yang paling populer dikalangan 

masyarakat dan polisi. Siskampling dilaksanakan berdasar asumsi bahwa 

masyarakat dan polisi. Siskampling dilaksanakan berdasar asumsi bahwa 

masyarakat yang terorganiser akan dapat mendorong reaksi kolektif 

terhadap kejahatan, serta diharapkan dapat menurunkan tingkat 

kejahatan.
72

  

Berdasarkan uraian diatas dapa disimpulkan bahwa polisi tidak akan 

dapat menggulangi kejahatan sendirian secara efektif tanpa keterlibatan 

masyarakat. Kerjasama dan peran serta masyarakat nampak berarti bagi 

penanggulangan kejahatan-kejahatan di lingkungan perumahan. Dengan 

adanya kegiatan siskampling bagi masyarakat akan dapa mendorong atau 

memperkuat kohesi sosial yang penting artinya bagi usaha-usaha 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 

 

4.   Pengertian Narkoba Dan Penggolongannya 

 Sebenarnya fokus penelitian ini ditunjukkan pada bagaimana 

implementasi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 

tentang BNK Sukoharjo dalam geraknya mencapai tujuan, yaitu 

terbebasnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo dari ancaman 

                                                      
70

Mulyana W. Kusumah,  Aneka Permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi.  Alumni, 

Bandung, 1981, hal. 38. 
71

M. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1994, hal. 101. 
72
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penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Jadi pada Narkoba sebagai 

bagian dari ilmu farmakologi. 

Namun karena keterkaitan dalam penelitian ini sebagai salah satu 

variabel bebas, maka banyak manfaatnya bila diuraikan serba sedikit 

dalam bab ini tentang bagaimana karakteristik dari narkoba ini. 

Sebagai suatu istilah populer Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, 

psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya.  

a.  Narkotika 

 Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 
73

 

Macam-macam Narkotika :  

1) Opioida :  

Opioida adalah sekelompok zat alamiah, semi sintetis atau sintetis 

yang mempunyai khasiat farmakologi atau menghilangkan rasa nyeri.  

2) Morfin :  

Morfin adalah opioida alamiah yang mempunyai daya analgesik yang 

kuat, berbentuk  kristal, berwarna putih dan berubah menjadi 

kecoklatan dan tidak berbau. 

3) Codein :  

Codein adalah alkoida terkandung dalam opium sebesar 0,7 – 2,5 % 

merupakan opioida alamiah yang banyak digunakan keperluan medis.  

4) Heroin / Putauw :  

Heroin atau diasetilmorfin adalah opioida semi sintesis berupa serbuk 

putih yang besar pahit.  

5) Ganja :  

Ganja adalah tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim 

tropis dan subtropis.  

                                                      
73
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6) Metadon :  

Metadon adalah opioida sintesis yang mempunyai daya kerja lebih 

lama dan lebih efektif daripada morfin dengan cara ditelan.  

7) Kokain :  

Kokain adalah alkoloida dari daun tumbuhan Erythroxylon Coca, 

sejenis tumbuhan yang tumbuh dilereng pegunungan Andes di 

Amerika Selatan.  

8) Crack :  

Crack adalah bentuk baru kristasl seperti kerikil, harganya tak terlalu 

mahal. Crack ini merupakan saripati kokain yang mempunyai dampak 

ketergantungan lebih kuat daripada kokain.  

   

b.   Psikotropika :  

 Menurut Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa 

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan 

narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada 

susunan syarat pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas 

mental dan perilaku. 

Macam-macam Psikotropika :  

1) Amphetamin : 

Amphetamin adalah sekelompok zar/obat yang mempunyai khasiat 

sebagai stimulant susunan syaraf pusat. Amphetamin bersifat 

menimbulkan rangsangan serupa dengan adrenalin  

2) ATS (Amphetamine Type Stimulants) :  

ATS (Amphetamine Type Stimulants) adalah nama sekelompok 

zat/obat yang mempunyai khasiat sama digolongkan dengan 

amphetamine.  

Dalam hukum pidana, Psikotropika digolongkan dalam beberapa 

golongan. Penggolongan ini didasarkan pada potensinya untuk 

menimbulkan ketergantungan, sebagai berikut :  

1) Psikotropika golongan I : 
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Psikotropika yang memiliki daya yang dapat menimbulkan 

ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan.  

2) Psikotropika golongan II : 

Yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan 

ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan 

ilmu pengetahuan.  

3) Psikotropika golongan III :  

Yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan 

ketergantungan sedang.  

4) Psikotropika golongan IV  :  

Yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya 

ketergantungan rendah.  

  

c.   Zat Adiktif lainnya.  

Yang dimaksud dengan Zat Aduktif lainnya adalah bahan yang 

tidak termasuk kedalam narkotika atau psikotropika, tetapi 

menimbulkan ketergantungan.  

Macam-macam Zat Adiktif :  

1) Alkohol 

2) Kafein / Caffeine 

3) Nikotin 

4) Zat Sedatif dan Hipnotika 

5) Halusinogen 

6) Inhalansia  
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5. Tindak Kejahatan Narkoba dan Ancaman Pidananya 

a. Tindak Kejahatan dan Ancaman Hukumannya Berdasarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah : 

No. Tidak Kejahatan Narkotika Hukuman Penjara Denda 

1.  Pasal 78 :  

1) Tanpa hak menanam, mempunyai 

stock, menyimpan, memiliki, 

menguasai Narkotika Gol. 1 

dalam bentuk tanaman atau 

mempunyai daam bentuk bukan 

tanaman .  

2) Bila kejahatan Narkoba tersebut 

dalam ayat 1  

Diatas didahului oleh suatu 

pemufakatan jahat.  

3) Bila kejahatan narkoba tersebut 

ayat 1 merupakan kejahatan 

terorganisasikan.  

4) Bila kejahatan narkoba tersebut 

dalam ayat 1  

 

Max 10 th  

 

 

 

Min. 2th  

 

 

Max. 12 th  

 

 

Min 13 th  

 

Ditambah 

denda Rp 500 

jt  

 

Min. Rp. 25 

juta  

 

Max. Rp 750 

juta  

 

Min. Rp. 100 

juta   

2. Pasal 79 :  

1) a. Barang siapa tanpa hak memiliki, 

menyimpan atau Narkotika Gol II.  

b. Barang siapa tanpa hak 

memiliki, menyimpan atau 

menguasai Narkotika Gol. II.  

2) Bila tidak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam :  

a. Ayat (1) a diatas didahului 

dengan pemufakatan jahat.  

 

Max. 7 th  

 

Max. 5 th  

 

 

Max. 10 th  

 

Max. 7 th  

 

 

Min. Rp 75 jt  

 

Max. Rp 100 

juta  

 

 

Min. Rp 400 

juta  
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b. Bila tidak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam ayat (1) b diatas 

didahului dengan pemufakatan 

jahat.  

3) a. Bila tidak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam ayat (1) a diatas 

dilakukan secara 

terorganisasikan.  

b. Bila tidak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam ayat (1) b diatas 

dilakukan secara 

terorganisasikan.  

4) a. Bila tidak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam ayat (1) a diatas 

dilakukan oleh suatu corporasi.  

     b. Bila tindak kejahatan Narkoba 

dimaksud dalam ayat (1) b diatas 

dilakukan oleh suatu corporasi  

Max. 12 th  

 

 

Max. 10 th  

 

 

 

Max. Rp 150 

juta  

 

Max. Rp 2 

milyar  

 

Max. Rp 400 

Juta  

 

Max Rp 3 

milyar  

 

Max. Rp 400 

juta  

 

 

3. Pasal 80 :  

1)  a. Barang siapa tanpa hak 

memproduksi,  memproses, 

menyarikan, mengkonversikan, 

meramau atau mempersiapkan 

Narkotika Gol. I.  

b. Barang siapa tanpa hak 

memproduksi, memproses, 

menyarikan, mengkonversikan, 

meramu atau mempersiapkan 

Narkotika Gol II.  

c. Barang siapa tanpa hak 

memproduksi, memproses, 

Hukuman 

mati/seumur hidup  

 

 

Max. 15 th  

 

 

 

Max. 7 th  

 

 

 

Min. 4 th/ Seumur 

Min. Rp 500 

juta  

Max. Rp 1 

milyar  

 

 

Min. Rp. 200 

juta  

Max. Rp. 2 

milyar  

Max. Rp 1 

milyar  
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menyarikan, mengkonversikan, 

merantau atau mempersiapkan 

Narkotika Gol. III.        

2) a.Dalam hal tidak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1) a diatas 

didahului dengan pemufakatan 

jahat.  

a. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1) diatas 

didahului dengan pemufakatan 

jahat.  

b. Dalam hal tidak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  diatas 

didahului dengan pemufakatan 

jahat.  

3)  a. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) a diatas dilakukan secara 

terorganisasikan.  

b. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) b diatas dilakukan secara 

terorganisasikan.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) c diatas diatas dilakukan 

secara terorganisasikan.  

4) a. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) a diatas dilakukan oleh suatu 

corporasi.  

hidup Max. 18 th  

 

Max 10 th  

 

 

 

 

 

 

 

Min. 5 th/Seunur 

hidup Max. 20 th  

 

 

Max. 15 th  

Max. 400 juta  

Min. Rp 500 

juta  

Max. Rp 5 

milyar  

 

Max. Rp 3 

milyar  

 

 

Max. Rp 2 

milyar  

 

 

 

 

Max. Rp 7 

milyar  

 

 

Max. Rp 4 

milyar  

 

 

Max. Rp 3 

milyar  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

67 

 

 

b. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) b diatas dilakukan oleh suatu 

corporasi.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) diatas dilakukan oleh suatu 

corporasi.  

4 Pasal 81 :  

1) Barang siapa tanpa hak :  

a. Membawa, mengirim, 

menyangkul, memindahkan 

Narkotika Gol. I. 

b.  Membawa, mengirim, 

menyangkul, memindahkan 

Narkotika Gol. I  

c. Membawa, mengirim, 

menyangkul, memindahkan 

Narkotika Gol. III.  

2) a. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  

dilakukan dengan didahului 

dengan pemufakatan jahat. 

b. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  dilakukan 

dengan didahului dengan 

pemufakatan jahat.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat (1) 

c dilakukan dengan didahului 

dengan pemufakatan jahat.  

 

 

Max. 15 th  

 

 

Max. 10 th  

 

 

 

Max. 7 th  

 

Min. 5
 
th/seumur 

hidup Max. 15 th 

 

Max. 10 th  

 

 

 

 

 

Min. 4 th/seumur 

hidup Max. 15 th  

 

 

Max. 10 th   

 

 

Max. Rp 750 

jt  

 

 

Max. Rp 500 

juta  

 

 

 

Max. Rp 200 

juta  

 

 

Max. Rp 750 

juta  

 

 

 

 

 

Max. Rp 200 

juta  

 

 

 

 

Min. Rp 500 

juta  
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3)  a. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) a diatas dilakukan secara 

terorganisasikan.  

b. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) b diatas dilakukan secara 

terorganisasikan.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) c diatas dilakukan secara 

terorganisasikan.  

4) a. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) a diatas dilakukan oleh 

suatu corporasi. 

b. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) b diatas dilakukan oleh 

suatu corparasi.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat 

(1) c diatas dilakukan oleh suatu 

corporasi.   

Max. Rp 4 

milyar  

 

Max. Rp 2 

milyar  

 

Max Rp 2 

milyar  

 

 

 

Max. Rp 5 

milyar  

 

 

Max. Rp 3 

milyar  

 

 

Max. Rp 2 

milyar  

5 Pasal 82 :  

Ayat (1) :  

1) a. Barang siapa tanpa mengimport, 

manawarkan untuk dijual, 

didistribusikan, menjual, 

membeli, mengantarkan, 

bertindak sebagai perantara 

 

 

Hukuman 

mati/seumur hidup/ 

max. 20 th 

 

 

 

 

Max. 15 th 

 

 

Max. Rp 1 

milyar 
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atau menukar Narkotika Gol. I  

b. Barang siapa tanpa hak 

mengimport, menawarkan untuk 

dijual , distribusikan, menjual, 

membeli, mengantarkan, 

bertindak sebagai perantara atau 

menukar Narkotika Gol II.  

c. Barang siapa tanpa hak 

mengimport, menawarkan untuk 

dijual, didistribusikan, menjual, 

membeli, mengantarkan, 

bertindak sebagai perantara atau 

menukar Narkotika Gol. III   

ayat (2) :  

2) a. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  dilakukan 

dengan didahului dengan 

pemufakatan jahat.  

b. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  dilakukan 

dengan didahului dengan 

pemufakatan jahat.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

tersebut dalam ayat (1)  dilakukan 

dengan didahului dengan 

pemufakatan jahat.  

Ayat (3) :  

3) a. Dalam hal tindakan kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat (1) 

a dilakukan secara 

terorganisasikan.  

 

 

 

 

 

 

Max. 10 th 

 

 

 

 

 

Min 4 th 

Max. 20 th 

 

Max. 18 th 

Max. 12 th 

 

 

 

 

 

Huk. 

Mati/seumhdp/min.5 

th 

Max. 20 th 

 

Tidak dikenal 

hukuman 

 

Max Rp 500 

juta 

 

 

 

 

Max. Rp. 500 

juta 

 

 

 

 

 

 

Min. Rp 500 jt 

Max. Rp 2 

milyar 
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b. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat (1) 

b dilakukan secara 

terorganisasikan.  

c. Dalam hal tindak kejahatan 

Narkoba dimaksud dalam ayat (1) 

b dilakukan secara 

terorganisasikan seperti yang 

dimaksudkan dalam ayat (1), 

pasal 46 (2) pecandu narkotika 

dibawah umur yang dilaporkan.  

6 Pasal  87 :  

Barang siapa memberi atau 

menjajikan sesuatu, memberikan 

peluang, menyarankan, membantu, 

memaksa dengan ancaman, 

membujuk anak yang belum cukup 

umur untuk melakukan tindak 

kejahatan Narkotika dimaksud dalam 

pasal 78,79,80,81,82,83 dan 84 

 

Min. 5 th  

Max. 20 th  

 

7 Pasal 88 :  

1. Pecandu narkotika dewasa yang 

dengan sengaja tidak melaporkan 

diri seperti dimaksud dalam pasal 

46 ayat (2).  

2. Keluarga atau kerabat pecandu 

narkoika seperti yang dimaksud 

dalam ayat (1) yang dengan 

sengaja tidak melaporkan.  

 

Max. 6 bln  

 

 

 

Max. 3 bln  

 

Max. Rp 2 

juta  

 

 

Max. Rp 1 

juta  

8 Pasal 89 :    

Max. Rp 200 
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Pimpinan pabrik obat yang tidak 

dapat memenuhi kewajiban seperti 

yang dimaksud dalam pasal 41 dan 

42.  

Max. 7 th  juta  

9 Pasal 90 :  

Narkotika atau hasilnya yang 

diperoleh dari dan barang atau 

perlahan yag digunakan untuk 

melakukan tindak kejahatan narkotika 

disita untuk negara.  

  

10 Pasal 91 :  

Hukuman atau hasilnya dikenakan 

terhadap tindak kejahatan narkotika 

dalam undang-undang ini kecuali 

yang dijatuhi kurang atau pidana 

denda kurang dari 5 juta dalam juga 

dapat ditambah dengan perampasan 

hak.  

  

11. Pasal 92 :  

Barang siapa tanpa hak menghambat 

dan mempersulit penyidikan, 

pendakwaan atau pengadilan.  

Max. 5 th  Max. Rp 150  

juta  

12. Pasal 93 :  

Kapten atau pilot yang hak tidak 

dipenuhi kewajibannya seperti 

dimaksud dalam pasal 24 atau 25.  

Max. 10 th  Max. 150 juta  

13 Pasal 94 :  

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tidak memenuhi kewajiban seperti 

yang dimaksud dalam pasal 96 

 

Max. 6 bln  

 

 

 

 

 

Max. Rp 1 

juta  
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dan 71.  

2. Penyidik Polisi yang tidak 

memenugi ketentuan dimaksud 

dalam pasal 69 dan 71  

Sesuai dgn hukuman 

yang berlaku  

14 Pasal 95 :  

Saksi yang memberikan kesaksian 

palsu didepan sidang pengadilan.  

 

Max. 10 th  

 

Max. Rp 300 

juta  

15 Pasal 96 :  

Barang siapa dalam waktu 5 tahun 

mengulangi tindak kejahatan 

narkotika dimaksud dalam pasal 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan 87.  

 

Huk. Tambahan 1/3 

dr. pokok kecuali 

huk. Mati, 20
 
th  

 

16 Pasal 97 :  

Barang siapa melakukan tindak 

kejahatan narkotika seperti dimaksud 

dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

dan 87, diluar wilayah RI  

 

Huk. Yang sama 

dengan ketentuan 

UU ini.  

 

17 Pasal 98 :  

1. Orang asing melakukan tindak 

kejahatan narkotika dan telah 

selesai menjalani hukuman akan 

dideportasi.  

2. Orang asing yang telah 

dideportasi yang dimaksud dalam 

ayat (1) dilarang memasuki 

kembali wilayah RI.  

 

  

18 Pasal 99 :  

Memenjarakan maksimum 10 tahun 

dan denda maksimum Rp 200 juta 
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akan dikenakan terhadap :  

a. Kepala Rumah Sakit, Puskesmas, 

Gudang Farmasi Pemerintah, 

Apotik, dan Dokter yang 

mendistribusikan narkotika Gol. II 

dan III.  

b. Lembaga ilmu pengetahuan yang 

menanam, membeli, menyimpan 

atau menguasi Narkoba Gol. I 

bukan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan.  

c. Kepala pabrik obat yang 

menghasilkan Narkoba Gol I 

bukan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan.  

d. Kepala perusahaan besar farmasi 

yang mengedarkan narkotika Gol 

I. diluar tujuan ilmu atau 

mengedarkan narkotika Gol. II dan 

III diluar tujuan pelayanan 

kesehatan.  

 

19 Pasal 100 :  

Dalam hal terpidana tidak mampu 

membayar denda yang dimaksud 

dalam UU ini akan dikenai hukuman 

penjara mengganti denda.  

  

 

 

b. Tindak Kejahatan Dan Ancaman Hukumannya Berdasarkan Undang-

Undang N0. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah :  
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No. Tindak Kejahatan Narkotika Hukuman 

Penjara 

Denda 

1 Pasal 59 :  

1. Barang siapa :  

a. Menggunakan bahan psikotropika 

Gol. I diluar tujuan dirinci dalam 

pasal 4 ayat (2), atau  

b. Memproduksi atau menggunakan 

proses produksi bahan psikotropika 

Gol. I seperti yang dimaksud pasal 6, 

atau  

c. Mengedarkan bahan psikotropika 

Gol. I seperti dimaksud dalam pasal 

12 ayat 3, atau  

d. Mengimport bahan psikotropika Gol. 

I diluar tujuan ilmu pengetahuan.  

e. Secara melawan hukum memiliki, 

menyimpan dan atau membawa 

bahan psikotropika Gol. I  

2. Bila tindak kejahatan dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan secara terorganisasi.  

3. Bila tindak kejahatan dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan secara terorganisasi.  

 

 

 

 

Min 4 th  

Max. 16 th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huk, mati, 

seumur Hdp 

min. 20 th  

Max. 15 th  

 

 

Min. Rp 150 

juta  

Max. Rp 750 

juta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. Rp 750 

juta  

Min. Rp 200 

juta  

2 Pasal 60 :  

1. Barang siapa :  

a. Memperoduksi bahan psikotropika diluar 

tujuan dimaksud dalam pasal 5 atau  

b. Mendistribusikan bahan psikotropika 

diluar tujuan dimaksud dalam pasal 7  
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c. Memproduksi bahan psikotropika 

kedalam bentuk obat tidak sesuai dengan 

baku, mutu dan persyaratan dimaksud 

dalam pasal 9 ayat 1, atau  

d. Memproduksi atau mendistribusikan 

bahan psikotropika  kedalam bentuk obat 

tidak didaftarkan pada Menteri Kesehatan.  

 

2. Barang siapa yang mendistribusikan 

bahan psikotropika diluar tujuan dirinci 

dalam pasal 12 ayat (2). 

3. Bila tindak kejahatan dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan secara terorhanisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huk. Mati,  

Seumur hidup  

Min. 20 th  

Max. 15 th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Rp 750 

juta  

 

 

 

Min Rp 200 

juta  

3 Pasal 61 :  

Barang siapa yang :  

a. ngeksport bahan psikotropika diluar 

tujuan dirinci dalam pasal 16  

b. Mengesport atau mengimport bahan 

psikotropika tanpa mendapat persetujuan 

seperti dimaksud dalam pasal 17.  

c. Mrngangkut eksport atau impor tanpa 

persetujuan ekspor-impor dalam pasal 22 

ayat (3) dan (4) 

 

 

 

Max. 10 th  

 

 

 

Min Rp 300 

juta  

4 Pasal 62 :  

Barang siapa secara melawan hukum 

memiliki, menyimpan dan atau membawa 

bahan psikotropika.  

 

Max. 5 th  

 

Max. Rp. 100 

juta  

5. Pasal 63 :  

2. Barang siapa yang :  

 

Max. 5 th  

 

 

Max. Rp. 600 

juta  
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a. Mengangkut bahan psikotropika tanpa 

dokumen seperti dimaksud dalam pasal 

10 atau,  

b. Mengapa negara tujuan eksport tanpa 

mematuhi peraturan seperti tercantum 

dalam pasal 24 atau,  

c. Mengepak kembali bahan psikotropika 

tanpa mematuhi ketentuan dimaksud 

dalam pasal 25.  

3. Barang siapa yang :  

a. Tidak memasang label pada dokumen 

seperti dimaksud dalam pasal 10 

atau,  

b. Mengubah negara tujuan ekspor tanpa 

memenuhi peraturan seperti 

tercamtum dalam pasal 24 atau,  

c. Mengingklankan bahan psikotropika 

diatur dalam pasal 31 ayat (1) atau,  

d. Mengahancurkan bahan psikotropika 

tanpa mematuhi ketentuan diatur 

dalam pasal 53 ayat (2) dan (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. 5 th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Rp. 100 

juta  

6 Pasal 64 :  

Barang siapa  :  

a. Menghambat pecandu bahan 

psiktropika dari perawatan dan  

dan mrhabilitasi seperti 

dimaksud dalam pasal 37, atau  

b. Mendirikan dan 

mengoperasikan pusat pusat 

rehabilitasi tanpa izin seperti 

 

 

 

Max. 1 th  

 

 

 

Max. Rp. 20 

juta  
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dimaksud dalam pasal 39 ayat 

(3).  

c.  

7 Pasal 65 :  

Barang siapa yang menyalahgunakan atau 

kasus pemilikan bahan psikotropika seperti 

dimaksud dalam pasal  54 ayat (2) 

 

Max. 1 th  

 

Max. Rp. 20 

juta  

8 Pasal 66 :  

1. Orang asing yang melakukan tindak 

kejahatan atau identitas lain dari saksi atau 

informan didepan sidang pengadilan seperti 

dimaksud dalam pasal 57 ayat (1)  

 

Max. 1 th  

 

9 Pasal 67 :  

1. Orang asing yang melakukan tindak 

kejahatan bahan psikotropika dan 

dikenai hukuman sekurang-kurangnya 3 

tahun 

2. Orang asing dimaksud dalam ayat (1) 

diperkenankan kembali ke Indonesia 

setelah jangka waktu yang ditetapkan.  

 

Dideportasi dr 

wilayah RI  

 

10 Pasal 70 :  

Tindak kejahatan bahan psikotropika diatur 

dalam UU ini dipandang sebagai tindak 

kejahatan  

  

11 Pasal 69 :  

Setiap usaha atau bantuan untuk melakukan 

tindak kejahatan bahan psikotropika diatur 

dalam UU ini dikenai saksi hukuman sama.  

 

 

Huk. & denda 

2 x lipat bg 

perilaku denda 

perilaku 

perusahaan  

 

12 Pasal 70 :    
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Tindak kejahatan bahan psikotropika 

dimaksud dalam pasal 60,61,62,63, dan 64 

dilakukan untuk dideportasi.  

13 Pasal 71 :  

1. Barang siapa melakukan pemufakatan 

jahat, membantu atau meminta denda 

orang lain untuk  melakukan atau 

mengorganisasikan tidak kejahatan 

bahan psikotropika seperti dimaksud 

dalam pasal 60,61,62 dan 63.  

2. Perilaku seperti dimaksud dalam ayat 

(1). 

 

Hukuman 

tambah  

 

Ditambah 

sepertiga  

14 Pasal 72 :  

Jika tindak kejahatan bahan psikotropika 

dilakukan dengan melibatkan orang yang 

masih dibawah umur dan belum menikah 

atau yang berada dibawah pengawasan, atau 

yang berada dalam masa dua tahun setelah 

menjalani atau seluruh masa hukum.  
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B.  Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ub.  

 

                            Nrm Pd 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             Ub.  

 

 

Keterangan :  

UB : Umpan Balik  

Nrm : Norma / Kaidah  

PD  : Peran yang Dimainkan  

Bagan 2 

 

Bagan Kerangka berpikir ini mengacu pada teori bekerjanya hukum 

oleh Seidman dan Chambliss dengan keterangan, sebagai berikut :  

1. Hukum adalah suatu proses sosial, merupakan variabel yang tidak 

tetap, yang dalam proses sosial senantiasa menerima pengaruh dan 

mempengaruhi kondisi-kondisi sosial. 

Faktor yang 
mempengaruhi 

pembentukan hukum 

KEPUTUSAN BUPATI 
SUKOHARJO 

No.  300/478 Tahun 2004 
BNK 

BNK 

Pencegahan  Penindakan Terapi & 
Rehabilitasi 

 

Penerapan sanksi   
Masyarakat 

Faktor yang 
mempengaruhi 

pelaksanaan hukum 

Faktor yang 
mempengaruhi 

ketaatan masyarakat 
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2. Bahwa dalam proses bekerjanya hukum mulai dari tahap Pembuatan 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004, 

Penerapannya, sampai kepada Peran yang diharapkan dalam 

masyarakat tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor sosial. 

3. Pada tahap Pembuatan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 

Tahun 2004 terdapat pengaruh-pengaruh berupa : 

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 Bab IV pasal 11 dan 12 

yang menyatakan bahwa di daerah dibentuk Badan Narkotika Propinsi 

(BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Ketentuan ini 

yang mempengaruhi Bupati Sukoharjo dalam memilih untuk 

“melakukan atau tidak melakukan” yang berkaitan dengan 

pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, dengan segala 

konsekuensinya yang meliputi komitmen pendanaan dan penyediaan 

fasilitas dan lainnya.  

Keputusan ini berupa norma-norma yang harus dilaksanakan oleh 

Penegak hukum BNKab. Sukoharjo kepada masyarakat.  

4. Pada tahap Pelaksanaan hukum terhadap Keputusan Bupati Sukoharjo 

Nomor 300/478 Tahun 2004, dimana terdapat bidang Pencegahan, 

bidang Penindakan dan bidang Terap dan rahabilitasi, terdapat 

pengaruh berupa :  

a. Terbatasnya dana operasional  

b. Belum siapnya sarana /fasilitas yang diperlukan 

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang 

masing-masing 

d. Partisipasi masyarakat masih rendah. 

e. Kurangnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo.  

Dalam tahap ini dilakukan proses penegakan hukum dan penerapan 

sanksi kepada masyarakat sebagai pembawa peran.  

5. Pada tahap Pelaksanaan hukum oleh masyarakat terdapat pengaruh-

pengaruh diluar hukum yang mempengaruhi ketaatan sebagian 
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masyarakat Sukoharjo terhadap upaya penanggulangan narkoba 

sebagai berikut :  

a. Rendahnya pendidikan dan pemahaman bahaya narkoba. 

b. Masih minimnya lapangan pekerjaan, Kurangnya semangat 

berjuang, Lemahnya persaingan hidup. 

c. Rendahnya mental beragama. 

d. Dorongan ingin menunjukkan jati diri secara berlebihan 

e. Gaya hidup yang tidak menguntungkan. 

f. Sikap masyarakat yang kurang peduli dan mementingkan diri 

sendiri. Dalam  tahap ini akan tampak masyarakat yang tidak taat 

pada hukum banyak diwarnai oleh faktor-faktor tersebut diatas.  

6. Seluruh kondisi kinerja penegakan hukum dan kondisi masyarakat 

yang terkena proses penegakan hukum yang sama-sama dipengaruhi 

faktor-faktor sosial di atas merupakan umpan balik / follow up bagi 

penyempurnaan hukum.  
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum hingga dalam penelitian 

yang berkaitan dengan hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto ada 5 

(lima) konsep hukum, sebagaimana yang dikutip oleh Setiono. Konsep hukum 

tersebut yaitu : 

1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 

berlaku universal, tipe kajiannya adalah filsafat hukum, menggunakan 

metode penelitian logika-deduksi.  

2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan 

hukum nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji 

“law as it is written in the books” menggunakan metode penelitian 

doctrinal.  

3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan 

tersistematisasi sebagai judge made law, tipe kajiannya American 

sociological jurisprudence yang mengkaji ”law as it is decided by judges 

through judical processes”. 

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai 

variabel sosial yang empiris, tipe kajiannya sosiologi hukum mengkaji 

“law as it is in society” dengan menggunakan metode penelitiannya 

sosial/ non doctrinal.  

5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial 

sebagai tampak dalam interaksi antar mereka, tipe kajiannya sosiologi dan 

atau antropologi hukum mengkaji “law as it in actions” tipe kajiannya 

sosiologis dan atau / non-doctrinal dengan pendekatan interaksional / 

mikro.
74

 

  

Setelah mempelajari kelima konsep hukum diatas, peneliti menetapkan 

konsep hukum yang kelima dimana hukum dikonsepkan sebagai manifestasi 

makna-makna simbolik para  perilaku sosial sebagaimana tampak dalam 

interaksi antar mereka, dengan tipe kajian “law as it in action” yang bersifat 

empirik. Studi sosial yang non doktrinal dan empirik menurut leon maythew 

yang diikuti oleh Soetandyo Wignyosoebroto dalam penelitian hokum sebuah 

tipologi, dinyatakan bahwa “ hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu gejala 
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 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hal. 20  
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normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil 

berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya”.
 75

 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, dalam arti 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan 

gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
76

 

Dengan penelitian ini Peneliti ingin mendiskripsikan tentang pelaksanaan 

program-program BNK Sukoharjo yang terdiri dari program pencegahan, 

program Penindakan dan Program Terapi dan Rehabilitasi. Selain itu juga 

ingin Peneliti ketahui untuk didiskripsikan tentang hambatan-hambatan yang 

dijumpai dalam pelaksanaan program serta langkah-langkah alternatif yang 

diambil untuk mengatasi hambatan tadi. 

Dilihat dari bentuknya penelitian ini bersifat diagnostik seperti yang 

disebutkan oleh Sotiono dalam Buku Pedoman Tesis, bahwa bentuk penelitian 

diagnostik merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan 

keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.
 

77
 

  

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah ada upaya pencegahan, 

pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, berdasar 

keputusan Bupati Sukoharjo No 300/478 tahun 2004 tentang  (BNK) Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo. 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1997, hal. 103. 
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C. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu 

pengurus harian BNK, Kabupaten Sukoharjo dan Kasat Reserse 

Polres Sukoharjo. 

b. Data Sekunder, yaitu informasi atau keterangan-keterangan yang 

secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-

bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis 

lainnya. Tentang data sekunder ini Peneliti mengkaji Keputusan 

Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo, Keputusan Kepala BNN Nomor 

07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika 

Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), 

Keputusan bersama MenPan, Mendagri dan Kapolri sebagai Ketua 

BNN Nomor: Nomor 127 Tahun 2003. Data sekunder diatas masih 

dilengkapi dengan data-data statistik tentang angka-angka 

kejahatan narkoba dari Polres Sukoharjo dan Sekretariat Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo khususnya yang  berkaitan dengan 

angka-angka penanganan rehabilitasi sosial. 

2. Sumber Data : 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data ini didapatkan secara langsung melalui 

wawancara dengan informan terpilih: Ketua  BNK Sukoharjo 

sekaligus sebagai Wakil Bupati Sukoharjo yaitu Drs. Muh. Toha, 

S.sos., M.Si. Kasat  Reserse Polres Sukoharjo yaitu AKP. 

Sukiyono, SH., MH. Kanit Narkoba Polres Sukoharjo yaitu Ipda 

Parwanto, SH., MH. dan anggota Panitia Anggaran DPRD 

Kabupaten Sukoharjo, dan Instansi yang terkait. 
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Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lesan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang program-program yang sudah 

dilaksanakan.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber Data Sekunder mencangkup : 

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. 

Dalam penelitian ini terutama adalah Undang-Undang Dasar 

1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Nartokita, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Kepres. 

Nomor 17 Tahun 1997, Keputusan Bersama Menpan. 

Mendagri dan Kapolri sebagai Ketua BNN Nomor 127/2003. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu analisis data dan 

membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer.  

3. Bahan Hukum Tersier.  

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia dan 

Kamus.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif ini tidak bermaksud menggambarkan karakteristik 

populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi fenomena social yang 

bersifat unik dan kompleks, sehingga data harus ditelusuri seluas-luasnya dan 

sedalam mungkin sesuai variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian 

Peneliti mampu mendiskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.
78
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Sehubungan dengan hal itu maka dalam teknik pengumpulan data, yang 

terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau 

situasi social tertentu yang sarat informasi, sesuai dengan fokus penelitian. 

Karena penelitian ini pada hakekatnya menggunakan pendekatan kualitatif, 

teknik cuplikan (sampling) yang digunakan adalah purposive sampling atau 

judgmental sampling. Penelitian dengan menggunakan sampel yang 

ditentukan secara purposive ini tidak dimaksudkan untuk mewakili 

karakteristik dari populasi tertentu, tetapi dapat mempunyai arti generalisasi 

teoristik.  

Pemilihan informan dapat memperoleh data, oleh sebab itu metode 

pengumpulan data menjadi snowball sampling, yaitu menggelinding seperti 

bola salju. 

Dengan cara tersebut, data-data primer diperoleh dengan : 

1. Wawancara tak terstruktur / wawancara mendalam / indepth interview 

dengan sumber data / responden / informan, karena peneliti “merasa tidak 

tahu apa yang belum diketahuinya”. Dengan demikian wawancara 

dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan mengarah 

pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal 

terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak 

hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian 

informasinya secara lebih jauh dan mendalam. 
79

 

2. Pengamatan atau Observasi, Teknik pengamatan atau Observasi dilakukan 

untuk penelitian hukum guna mencatat perilaku (hukum) sebagaimana 

terjadi dalam kenyataan. Dengan pengamatan ini peneliti akan dapat 

memperoleh data yang dikehendakinya mengenai perilaku (hukum) pada 

saat itu juga.
 80

  

3. Studi Dokumen, Teknik studi dokumen digunakan dalam penelitian ini 

dengan menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. Strategi 
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Badan Narkotika Nasional yang menjadi acuan penyusunan Renstra BNK, 

Sukoharjo dan lainnya.  

 

E. Metode Pemeriksaan Keabsahan atau Validitas Data 

Untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh benar-benar valid/ 

akurat dugubakan metode trianggulasi data. Trianggulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
81

 

Menurut Patton, dalam penelitian ini teknik trianggulasi yang digunakan 

adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya, yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
 

82
 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;  

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
83

  

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model analisis 

interaktif (Interactive model of analysis), pemilihan rancangan analisis data 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan 

pola berfikir deduktif dan induktif secara kombinasi, yang didasarkan pada 

tiga komponen utama. Ketiga komponen pokok tersebut meliputi : reduksi 
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data (data reduction), penyajian data (data dispay) dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi).
84

 Data reduksi merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam filed note. Proses ini 

berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, bahkan dimulai sebelum proses 

pengumpulan data dilakukan. Data display (penyajian data) adalah suatu 

rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Dalam proses ini dilakukan pembuatan metriks, gambar atau 

skema, jaringan kerja kegiatan atau pembuatan tabel, yang dirancang untuk 

merakit secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti secara kompleks. 

Sedangkan concluson drawing berarti proses vertifikasi data, baik yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti maupun melalui diskusi atau saling memeriksa 

antar sejawat, sehingga dapat dipaparkan suatu konklusi hasil penelitian secara 

tepat dan akurat.
 85

 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan 

menggunakan model analisis interaktif (Interaktive model of analysis) yang 

dipakai penulis maupun analisis mengalir (flow model of analysis). Model 

analisis mengalir berarti melakukan analisis dengan menjalin secara paralel 

ketiga komponen analisis itu secara terpadu, baik sebelum mengumpulkan 

data, pada waktu mengumpulkan data, maupun sesudah mengumpulkan data. 

Sedangkan aktivitas ketiga komponen analisis itu berbentuk interaksi dengan 

proses pengumpulan data sebagai proses siklus. 

Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
 

Analisis data dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:
86
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Bagan : Model Analisis Interaktif 
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Menurut HB Soetopo, tentang ketiga komponen tersebut untuk 

lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi data dari field not.
88

  Proses ini 

berlangsung sejak awal penelitian, dan pada saat pengumpulan data. 

Reduksi data dilakukan dengan membuat singkatan, coding, 

memusatkan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data” kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara demikian ini sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferifikasi.
 89
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2. Penyajian Data  

Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan 

suatu cara yang utama bagi kualitatif yang valid.
 90

 

Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, 

jaringan kerja dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal penelitian, 

dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan 

diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. 

Proses analisis dengan 3 (tiga) komponen diatas dilakukan secara 

bersamaan merupakan model analisis mengalir (flow model of 

analysis). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang 

belum dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data yang 

belum dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan 

bersamaan dengan dua komponen yang lai. Tiga komponen tersebut 

masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan 

pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses penulisan 

penelitian selesai.
 91  

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Kesimpulan merupakan sebagian dari satu konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.
 92

 

Berkaitan dengan penarikan kesimpulan tersebut, penerapan 

metode pada penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan 

memahaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu 

mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang 

berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulai dari 

kenyataan (phenomena) menuju ke teori (thesis) bukan sebaliknya 
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seperti dalam pendekatan deduktif.
93

  Dalam silogisme induksi, 

premis-premis (kecuali konklusi) selalu berupa hasil pengamatan yang 

diverifikasi. Konklusi dari dalam silogisme induksi dalam penelitian-

penelitian yang non doktrinal selalu berupa deskripsi atau eksplanasi 

tentang ada tidaknya hubungan (kausal atau korelasi) antara berbagai 

variabel sosial hukum. Setiap data yang diperoleh diverifikasi 

kemudian dideskripsikan dan dieksplanasikan hingga mendapat 

penjelasan mendalam dari berbagai variabel yang diteliti. Stake 

mengatakan para peneliti kualitatif lebih menekankan pemahaman 

(understanding) hubungan yang kompleks diantara semua hubungan 

yang ada dan membangun pemahaman tegas untuk pembaca deskripsi. 

Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat 

gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata 

sesuai dengan penelitian yang diteliti.  

 

G. Batasan Operasional Variabel 

Untuk dapat lebih memberikan gambaran mengenai ruang lingkup 

penelitian yang dimaksud, berikut ini Penulis menyampaikan batasan 

operasional / konsep yang merupakan variabel dalam penelitian ini, sebagai 

berikut :  

1. Kebijakan Pemerintah  

2. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN).  

a. Kebijakan Pemerintah 

Menurut Thomas R. Dye Kebijakan Negara ialah pilihan tindakan 

apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh Pemerintah.  

Difinisi Dye ini sekalipun cukup akurat, namun sebenarnya tidak 

cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijakan negara, sebab 

kemungkinan terdapat perbedaan yang cukup besar antara apa yang 
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ingin dilakukan oleh Pemerintah dan dengan apa yang senyatanya 

mereka lakukan.
94

  

W.I. Jenkins merumuskan kebijakan negara adalah : serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik 

atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah 

dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi 

dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam 

batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.  

Chief J.O. Udoji mendefinisikan Kebijakan negara sebagai suatu 

tindakan bersanksi yang mengaruh pada suatu tujuan tertentu yang 

diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang 

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.  

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang 

secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang 

dihadapi.  

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian mendalilkan bahwa 

perhatian kita dalam mempelajari kebijakan negara ini seyogyanya 

diarahkan pada apa yang senyatanya-dilakukan oleh Pemerintah dan 

bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.  

Mengikuti pandangan Anderson, kebijakan negara diartikan sebagai 

kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi 

serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini aktor-aktor bukan 

pemerintah/ swasta dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan 

kebijakan negara.  

 

b. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunakan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

Diartikan sebagai rangkaian tindakan baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif yang ditujukan kepada barang siapa 

yang melakukan perbuatan : 

1. Menyalahgunakan Narkoba 

Adalah perbuatan menggunakan dalam arti mamakai atau 

mengkonsumsi dengan cara diminum, dimakan, dihirup, atau 

                                                      
94

Solichin Abdul Wahab, 2004,  Analisis kebijakan. Dari formulasi ke implementasi  

kebijakan  Negara, edisi kedua. PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 5. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

93 

 

 

disuntikkan ke dalam tubuh obat-obatan yang oleh Undang-undang 

dikelompokkan sebagai narkoba, diluar rekomendasi dokter yang 

berwenang. Tentu saja karena dialur rekomendasi dokter, maka 

penggunaan narkoba ini menjadi tidak terkendali dalam jenis dan 

takaran dan sangat membahayakan pemakainya. Undang-undang 

mengelompokkan perbuatan ini sebagai tindak pidana.  

 

2. Peredaran Gelap Narkoba 

Adalah mekanisme peredaran narkoba diluar mekanisme yang 

diatur oleh pemerintah. Pemerintah melalui Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur mekanisme 

lalu lintas peredaran obat-obatan yang digolongkan sebagai 

psikotropika, mulai dari pabrik ke pedagang besar farmasi ke 

apotek, ke rumah sakit, sampai ke dokter harus mengikuti pola-

pola yang sudah ditentukan.  

Tujuan pengaturan adalah sebagai sarana kontrol dan 

pengendalian peredaran dan penggunaan obat yang digolongkan 

berbahaya ini. Undang-undang mengancam dengan pidana bagi 

barang siapa yang terbukti mengedarkan secara illegal obat-obatan 

yang digolongkan sebagai narkoba. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Upaya 

Pencegahan Pemberantasan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba  (P4GN) 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba merupakan masalah 

yang kompleks dan multimensional dimana perkembangannya pada saat 

ini sudah sampai pada tingkat yag memprihatinkan. Penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba dewasa ini juga sudah merambah wilayah 

Kabupaten Sukoharjo, hal ini merupakan ancaman serius bagi kehidupan 

dimasa mendatang. Bahkan  peredaran Narkoba kini terkait dengan tindak 

kejahatan seperti terorisme dan separatisme yang mengancam disintegrasi 

bangsa. Masalahnya amat kompleks maka penanggulangannyapun 

memerlukan pendekatan terpadu, koprehensif, lintas sektoral, peran serta 

masyarakat, komitmen yang tinggi, kesungguhan dan tekad yang kuat 

serta kerjasama internasional, di selenggarakan secara koordinator oleh 

beberapa institusi terkait, mengingat permasalahan Narkoba bukan hanya 

sekedar pelanggaran hukum pidana semata tetapi menyangkut pula aspek-

aspek medis dan sosial yang lebih luas.  

Badan Narkotika Kabupaten (BKN) Sukoharjo (Keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004) seperti halnya Badan Narkotika 

Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang lain, adalah lembaga teknis daerah non 

struktural berbentuk Badan yang melaksanakan pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab Kepada Daerah.  

Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten ( BKN ) Sukoharjo, 

didasarkan pada : 
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1 Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : 

Kep/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Narkotika Propinsi, Kabupaten, Kota.  

2 Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

04/SKB/M.PAN/12/2003, Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 

2003, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua 

Badan Narkotika Nasional Nomor 01/SKB/XII/2003BNN, tentang 

Penetapan Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota.  

Dua Keputusan diatas menjadi dasar hukum pembentukan Badan 

Narkotika Propinsi dan Kabupaten/Kota, dengan mengingat :  

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  

b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tanggal 11 Agustus 2002.  

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaga Negara Nomor 2829), yang kemudian diperbahuri dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom             

( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952 ).  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah.  

f. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika 

Nasional.  

g. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan 

Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, 

dan zat adiktif lainnya.  
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a. Organisasi  Pelaksana Harian & Bidang-Bidang Badan Narkotika  

Kabupaten Sukoharjo. 

a)   Ketua Umum BNK :  

1.  Memimpin dan mengkoordinasi serta bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNK Sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang yang berlaku. 

2.  Menetapkan Kebijakan Pemerintah dan Pemberantasan dalam 

melakukan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya.  

b)   Ketua Pelaksana Harian ( Kalakhar ) BNK :  

1. Mengkoordinasikan unsur pelaksana BNK dalam melaksanakan 

kegiatan operasional BNK secara terpadu dan koordinatif sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.  

2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional BNK 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara koordinasi 

terhadap setiap pelaksanaan kegiatan BNK.  

4. Menghimpun dan membuat laporan hasil pelaksanan kegiatan 

BNK.  

5. Berkoordinasi dengan Ketua Umum BNK dalam melaksanakan 

kegiatan BNK.  

6. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Harian 

bertanggung jawab kepada Ketua Umum BNK.   

c)   Sekretaris Umum :  

1. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan ketatalaksanaan 

serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada 

semua unsur di lingkungan BNK.  

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dan 

anggaran.  

3. Penyusunan dan penyiapan saran dan prasarana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan/ Pengkoordinasian dan pelaksanaan 
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hubungan antara lembaga pemerintah serta potensi masyarakat 

yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan 

kegiatan BNK.  

4. Pengelolaan dan penghimpunan sistem pengumpulan dan 

pengelolaan serta pengyajian data BNK.  

d)   Pusat Dukungan Pencegahan dan Penegakkan Hukum :  

1. Melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan 

penyuluhan dan penerangan pendidikan dan pelatihan serta 

pembinaan potensi masyarakat dibidang pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.  

2. Melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan 

intelijen dan penindakan terhadap pelanggaran hukum serta 

invenyarisasi dan pengawasan aset hasil kejahatan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat adiktif lainnya.  

3. Dalam pelaksanaan tugasnya Pusat Dukungan Bidang Pencegahan 

& Penegakkan  Hukum bertanggung jawab kepada Kepala 

Pelaksana Harian BNK.  

e)   Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi :  

1. Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan kesehatan terhadap 

korban Narkoba.  

2. Penyelenggaraan dan pembinaan kerjasama dengan pihak lain 

dalam rangka rehabilitasi korban narkoba.  

3. Dalam pelaksanakan tugasnya Ketua Bidang Terapi bertanggung 

jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.  

 

f)   Pusat Peneliti, Pengembangan dan Informatika :  

1. Menyelenggarakan dan mengolah data hasil operasional yang 

meliputi kejahatan penyalahgunaan Narkoba.  
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2. Melakukan analisa dan evaluasi setiap kasus menonjol berserta 

penanganannya.  

3. Mempelajari atau mengaji efektifitas pelaksanaan tugas 

penyelidikan / penyidik tindak pidana Narkoba.  

4. Menyelenggarakan koordinasi, adminstrasi dan pengendalian 

operasional.  

5. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 

operasional.  

6. Melakukan pengembangan sistem informasi serta modul 

pendidikan dan latihan dalam rangka pencegahan penanggulangan 

dan pemberantasan dalam rangka pencegahan  penanggulangan dan 

pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba.  

7. Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Penelitian dan pengembangan 

bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksanaan Harian BNK.  

Selanjutnya tentang Personalia Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo 

secara lengkap dilampirkan dalam laporan penelitian ini.  

 

b) Tugas Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota  

1. Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu 

Gubernur/pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat 

yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di daerah.  

2. Pelaksana harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan 

administrasi kepada BNP dan BNK serta melaksanakan tugas 

operasional BNP dan BNK.  

 

c) Fungsi Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota  

Dalam menjalankan Tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Badan 

Narkoba Kabupaten Sukoharjo, menyelenggarakan fungsi :  
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1. Mengkoordinasikan instansi penyusun kebijakan teknis dan 

pelaksanaannya yang berhubungan dengan ketersediaan, 

pencegahan dan pemberantasan penyalah-gunaan serta peredaran 

gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang lain. 

2. Mengkoordinasi instansi Pemerintah terkait dalam pelaksanaan 

kebijakan dibidang ketesediaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekusordan zat adiktif lainnya. 

3. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan 

pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan zat adiktif lainnya. 

4. Mengoperasikan satgas yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah 

terkait dalam P4GN sesuai dengan bisang kewenangan masing-

masing. 

5. Memutus jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, 

Prekurzor dan zat Adiktifnya melalui Satgas-satgas. 

6. Melaksanakan kerjasama Nasional maupun Regional dalam P4GN 

7. Membangun dan pengembangkan sistem informasi.  

d) Visi dan Misi  

Sebagai penjabaran tugas pokok  tersebut diatas Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :  

1. Visi.  

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo bebas dari 

penyalah gunaan peredaran gelap Narkotika. Psikotropika, 

Prekurzor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) untuk meningkatkan 

derajat kesehatan sumber daya masyarakat Kabupaten Sukoharjo 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

Kabupaten Sukoharjo.  

2. Misi  
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a. Mengkoordinasi Instansi Pemerintah terkait dalam menyusun 

dan melaksanakan kebijakan dibidang P4GN (Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba).  

b. Membentuk dan mengoperasikan satuan-satuan tugas sesuai 

dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi terkait. 

c. Menetapkan kebijaksanaan BNK Sukoharjo dalam membangun 

bersama dalam rangka memerangi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika, psikotropika, precursor dan zat 

adiktif lainnya. 

d. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan 

efisien.  

e. Meningkatkan penegakan hukum dibidang Narkoba secara 

tegas dan tuntas. 

f. Meningkatkan metode Terapi & Rehabilitasi dalam 

merehabilitir korban  penyalahgunaan Narkoba. 

g. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam menyusun 

data base yang akurat. 

h. Meningkatkan peran dan funghsi BNK Sukoharjo dalam 

kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalah-gunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).  

Dari uraian fungsi Badan Narkoba Propinsi/Kabupaten/Kota diatas 

nampaknya fungsi koordinasi merupakan fungsi yang strategis dari 

badan ini, yang menggerakkan fungsi-fungsi yang lain terutama fungsi 

pencegahan, fungsi penindakan/penegakan hukum dan fungsi 

Terapi/Rehabilitasi dalam penanggulangan narkoba secara terpadu, 

seperti juga yang diterapkan oleh Drs. Muh. Toha, S.sos., MSi.  Ketua 

BNK Sukoharjo, bahwa..........”Keberhasilan Badan ini justru terletak 

pada bagaimana fungsi-fungsi pada lembaga ini dintegrasikan dan 

diarahkan pada tujuan yang sama” (Wawancara tanggal 11 Juni 2009, 

Jam 12.26 WIB).  
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Hal senada juga disampaikan oleh AKP Sukiyono, SH.,MH. Kasat 

Reserse Polres Sukoharjo melalui Ipda Purwanto, Kanit Narkoba 

Polres Sukoharjo, bahwa..... 

”Jika konsiten menanggulangi peradaran narkoba di Kabupaten 

Sukoharjo, maka harus mengutamakan kerja sama dan saling 

menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada bagian lainnya, 

sekalipun hal ini tidak mudah”.......... (wawancara tanggal 11 Juni 

2009, Jam 13.10 WIB)  

 

e) Tujuan dan Sasaran  

Tujuan :  

1. Menggalang koordinasi dalam penyusunan kebijaksanaan dalam 

pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang narkoba. 

3. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat 

dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

4. Meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.  

5. Meningkatkan komunikasi, informasi untuk mengurangi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

6. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi terhadap korban 

penyalahgunaan narkoba. 

7. Meningkatkan penegakan hokum dibidang Narkoba. 

8. Meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. 

9. Meningkatkan dukungan administrasi anggaran, sarana dan 

prasarana. 

 

Sasaran : 

1. Terwujudnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 
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2. Tercapainya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan 

tentang narkoba. 

3. Tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan 

masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

4. Tercapainya peningkatan komunikasi, informasi dan rehabilitasi 

kepada korban penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

5. Tercapainya peningkatan pelayanan kualitas penegakan hukum 

bidang narkoba. 

6. Tercapainya kualitas kemampuan sumber daya manusia. 

7. Tercapainya peningkatan dukungan administrasi anggaran dan 

prasarana. 
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f) Struktur Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo  

 

STRUKTUR BADAN NARKOTIKA KAB. SUKOHARJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA BNK 

KETUA PELAKSANA HARIAN 
(KALAKHAR) BNK 

SEKRETARIS UMUM 

KOORDINATOR 
Satgas Represif 

KOORDINATOR 
Satgas Terapi & 

Rehabilitasi 

KOORDINATOR 
Satgas Preventif 

Sub. Bid. 
Penegakan 

Hukum 

Sub. Bid. T & 
R Sosial   

Sub. Bid. T 
& R Medik 

Bid. 
Pencegahan 

 

Koordinator 
Satgas 

Koordinator 
Satgas 

Koordinator 
Satgas 

Koordinator 
Satgas 
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2. Program-program kerja Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo 

Dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalah-gunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )  

Hasil wawancara Peneliti dengan anggota koordinator Satgas Prefentif BNK 

Sukoharjo, Agus Widanarko dijelaskan bahwa strategi Nasional BNN tahun 

2009, dalam P4GN, sebagai berikut :  

a. Bidang Pencegahan.  

1. Program-program pencegahan yang diklakukan harus berbasis pada 

masyarakat (menyentuh lingkungan keluarga, lingkungan 

remaja/pemuda, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan 

agama dan lain-lain).  

2. Perlu upaya menanamkan pemahaman kepada semua pihak tentang arti 

“Peran Serta Masyarakat yang tidak diartikan secara salah (pasif), 

tetapi harus dalam pengertian aktif dan menyeluruh.  

3. Perlu upaya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap 

penyalagunaan Narkoba (Stigmatisasi/Labeling) sebagai pelaku 

kriminal akan tetapi perlu pendekatan manusiawi yakni mereka adalah 

korban yang perlu perawatan.  

4. Pelibatan masa media dalam meningkatkan kampanye hidup saat tanpa 

Narkoba perlu ditingkatkan.  

5. Pelibatan pranata sosial sebagai basis dinamika kehidupan 

bermasyarakat perlu digalakan.  

Dengan demikian Program-program yang hendak dilaksanakan oleh 

bidang Pencegahan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo adalah 

sebagai berikut :  

a) Merumuskan bahan-bahan untuk Penyuluhan  

b) Menyelenggarakan Penyuluhan dan sosialisasi  

c) Menyelenggarakan kampanye anti Narkoba  

d) Pembentukan Satgas-Satgas Penanggulangan Narkoba di kecamatan-

kecamatan  

e) Menyelenggarakan Pelatihan-pelatihan  
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f) Menyelenggarakan pengawasan/monitoring terhadap kelompok 

kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh Narkoba.  

 

b. Bidang Penindakan  

1. Satgas-satgas  yang telah terbentuk di BNK, secara selektif dapat 

diralisir kewilayah Kecamatan.  

2.  Palaporan dalam rangka monitoring kondisi di wilayah, perlu mendapat 

perhatian untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan umum 

penanganan masalah Narkoba.  

3.  Koordinasi dan keterpaduan unsur-unsur Criminal Justice System (CJS) 

antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam 

menangani kasus-kasusu Narkoba perlu lebih diintensifkan agar 

terjamin kelancaran dalam penuntasan kasus dan keterbukaan / 

transparasi dalam proses hukum.  

4.  Aparat penegak hukum unsur CJS agar lebih berani, konsisten dan 

tegas dalam mengayunkan kewenangan masing-masing karena hal ini 

sangat menentukan kadar kepercayaan masyarakat terhadap aparat 

penegak hukum (Image terhadap aparat penegak hukum).  

Berdasarkan pada Strategi Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, maka 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, khususnya yang membidangi 

kegiatan Penindakan menetapan program kerja sebagai berikut :  

a) Melaksanakan tugas pemantapan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap/ilegal Narkoba.  

b) Melaksanakan Penindakan/penegakan hukum terhadap setiap orang 

yang melakukan peredaran gelap / ilegal narkoba berdasarkan hukum 

materiil yang berlaku.  

c) Melaksanakan koordinasi dengan penagak hukum yang lain                 

(kejaksaan dan Pengadilan negeri) untuk mendapatkan kesatuan 

langkah dalam penanggulangan narkoba.  

d) Melaksanakan Inventarisasi dan pengawasan terhadap barang bukti 

yang berhasil disita untuk dimusnahkan.  
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e) Melaksanakan pemusnahan barang bukti secara peroiodik yang untuk 

itu dibuatkan berita acaranya.  

 

c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi.  

Dalam bidang ini strategi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional 

adalah sebagai pedoman adalah sebagai berikut :  

1. Seluruh BNK diharapkan untuk membangun Pusat Terapi dan 

Rehabilitasi didaerah masing-masing sesuia kondisi dan ancaman 

terhadap bahaya Narkoba didaerah.  

2. Di lembaga-lembaga  permasyarakatan harus ada pemisahan antara 

narapidana/tahanan non Narkoba dengan narapidana / tahanan 

Narkoba. Khusus untuk narapidana / tahanan Narkoba harus ada 

pemisahan antara pengguna dengan pengedar dan produsen. 

Narapidana / tahanan Narkoba pengguna harus mendapat perawatan 

terapi dan Rehabilitasi sambil menjalani hukuman (kerjasama dengan 

Dinas Kesehatan setempat).  

3. Standar Terapi dan Rehabilitasi yang diterbitkan oleh BNK perlu 

dijadikan pedoman oleh semua pengelola Terapi dan Rehabilitasi.  

4. Pusat-pusat Terapi dan Rehabilitasi diwilayah BNK hendaknya 

diawaki oleh personel yang kompoten (Proporsional & Profesional).  

5. Pemberdayaan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi.  

Berdasarkan pedoman strategi Badan Narkotika Nasional diatas, Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo menetapkan program-program kerja 

sebagai berikut:  

a) Mengajukan usulan guna pengadaan Instalasi Pusat Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba.  

b) Menentukan standar pelayanan bagi penanganan korban 

penyalahgunaan narkoba.  
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c) Melaksanakan pelayanan kegiatan Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba. Baik berupa terapi dan rehabilitasi medis 

maupun sosial.  

Bernilai atau tidaknya suatu Kebijakan publik akan ditentukan oleh 

apakah Kebijakan publik tersebut mampu diimplementasikan dengan baik 

ataukah tidak. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi suatu 

produk hukum, baik yang bersifast mendukung maupun yang bersifat 

menghambat, baik yang bersangkutan dengan legislatif formal atau 

material, kebermanfaatan, berkaitan dengan penegak hukumnya, fasilitas 

pendukung, faktor dukungan masyarakat dan sebagainya. 

Menurut Agus, anggota koordinator Satgas Prefentif BNK Sukoharjo 

(wawancara tanggal 12 Juni 2009, Jam 11.40).  

Implementasi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 

tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan 

narkoba pada hakekatnya berkisar pada 3 (tiga) fungsinya yang utama 

yaitu :  

a. berkaitan dengan Fungsi Pencegahan.  

b. berkaitan dengan fungsi Penegakan Hukum  

c. berkaitan dengan fungsi Terapi dan Rehabilitasi 

Fungsi pencegahan akan melakukan serangkaian kegiatan yang 

direncanakan untuk mempengaruhi, mengajak, membimbing warga 

masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjauhi narkoba melalui berbagai 

macam kampanye dan penyuluhan anti narkoba, sosialisasi peraturan 

perundang-undangan yang terkait, pemasangan spanduk dan baleho yang 

berisi ajakan menjahui narkoba, dan lain-lain. 

Fungsi penindakan dilakukan apabila diketahui seseorang atau 

sekelompok orang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan secara 

gelap, atau menguasai atau mengkonsumsi secara tidak sah barang-barang 

yang termasuk jenis Narkoba untuk diproses secara hukum berdasar  
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peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis dari 

Pengadilan. Dalam fungsi ini termasuk kegiatan Penggerebegan tempat-

tempat tertentu yang dicurigai dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan 

narkoba.  

Fungsi Terapi dan Rehabilitasi Narkoba, akan berusaha memberikan 

pelayanan bagi penderita ketergantungan Narkoba melalui tindakan medis, 

pengobatan dan fasilitas standar yang diizinkan. 

Keberhasilan usaha penanggulangan Narkoba yang dilakukan oleh 

BNK Kabupaten Sukoharjo harus ditandai oleh bekerjanya ketiga fungsi 

diatas. Keberhasilan kinerja fungsi yang satu akan berpengaruh terhadap 

kinerja fungsi yang lain. Sebaliknya ketiga fungsi diatas tidak ada artinya 

bila dilakukan oleh beberapa instansi yang lepas satu sama lain tanpa 

koordinasi.  

Sesuai dengan sifatnya yang terintegrasi, terpadu, menyeluruh, antar 

sektor dan disiplin, penanganan masing-masing fungsi diataspun 

dilakukan oleh lebih dari satu instansi dalam BNK sesuai dengan bidang 

keahliannya dan kewenangannya. Untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang bagaimana Keputusan Bupati Sukoharjo diatas diimplementasikan 

dan apa saja hambatan hambatannya, berikut ini dijelaskan sebagai 

berikut:  

a) Fungsi Pencegahan   

Fungsi pencegahan dikoordinir oleh kepolisian dari Satuan 

Bina Mitra Kepolisian Resort Sukoharjo yang melibatkan beberapa 

instansi pemerintah daerah yang terkait serta LSM LIRA yang 

bergerak dalam penanggulangan narkoba disalah satu bidangnya. 

Dalam penanggulangan Narkoba fungsi ini memegang peranan yag 

sangat penting. Motto mengatakan mencegah lebih baik dari pada 

mengobati agaknya patut diperhatikan, sebab apabila fungsi 

pencegahan berjalan dengan baik maka kedua fungsi yang lain yaitu 

fungsi penegakan hukum dan fungsi terapi dan rehabilitasi menjadi 

lebih ringan bebannya. Apabila ditinjau dari segi biaya, mencegah 
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lebih murah dibandingkan dengan proses penegakan hukum maupun 

terapi dan rehabilitasi.  

Dengan mencegah diartikan memberikan benteng atau 

perlindungan sedini mungkin kepada masyarakat, khususnya yang 

sangat berpotensi terkena pengaruh Narkoba seperti para generasi 

muda dan kelompok  masyarakat yang lain, karenannya pelaksanaan 

fungsi pencegahan yang efektif dan kreatif terhadap 

sasaran/masyarakat Kabupaten Sukoharjo diusahakan semaksimal 

mungkin dengan mengingat ketersediaan sumber daya manusia dan 

dukungan dana dan fasilitas yang ada.  

Dalam wawancara dengan Agus Widanarko, anggota 

koordinator Satgas Prefentif BNK Sukoharjo (12 Juni 2009, Jam 12. 

15 WIB), dijelaskan bahwa BNK Sukoharjo dalam fungsinya 

menyelenggarakan pencegahan hingga  tahun 2009 ini telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif sebagai berikut :  

1. Melakukan penelitian untuk kemudian melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap kelompok pemuda, masyarakat yang rentan 

terhadap ancaman bahaya penyalah-gunaan Narkoba.  

2. Merumuskan bahan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang 

yang bersangkutan dengan kejahatan narkoba untuk remaja, 

pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat.  

3. Road Show 1000 kampung. Kegiatan ini bertujuan agar setiap 

remaja dan masyarakat umumnya menyadari betul-betul bahaya 

Narkoba. Inti dari kegiatan ini adalah penanaman maupun 

pemupukan nilai-nilai sosial dan hukum, penyadaran hukum 

melalui penyuluhan dan talk show dengan tujuan akhir 

terbentuknya persepsi yang sama diantaranya para peserta tentang 

ancaman bahaya narkoba dan sikap bagaimana yang dibutuhkan 

untuk menanggulanginya serta tumbuhnya partisipasi aktif 

masyarakat dalam penanggulangan narkoba.  
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4. Menyelenggarakan Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah dan 

Kampus-kampus. 

Tujuan dari pada kegiatan ini adalah untuk mengajak dan 

mempengaruhi masyarakat untuk mentaati nilai-nilai hukum dan 

menjauhi narkoba dalam segala bentuknya serta menanamkan 

nilai-nilai baru tentang pentingnya hidup yang sehat demi masa 

depan Bangsa dan Negara. 

Bimbingan ini yang substansinya ajakan untuk menghindari 

dan meninggalkan narkoba paling sering dilakukan. Sasarannya 

adalah para pelajar/Mahasiswa, pemuda, Karang Taruna, ulama, 

Ibu-ibu PKK, ormas, tokoh masyarakat dan lain-lain. Menurut 

Agus Widanarko, anggota koordinator Satgas Prefentif BNK 

Sukoharjo, Materi Penyuluhan berupa :  

a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

narkotika, bagaimana Undang-undang mengatur dan 

melarangnya bagaimana sanksinya dan lainnya.  

b. Penyuluhan kesehatan, berisi tentang penyalahgunaan narkoba 

dan dampaknya bagi kesehatan dan keselamatan manusia, serta 

tentang resiko penularan HIV/AIDS sebagai akibat dari 

pemakaian narkoba. Penyuluhan dengan / materi ini melibatkan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.  

c. Penyuluhan Agama, tujuannya untuk mempertebal keimanan 

dan memperkokoh moral masyarakat sehingga tidak mudah 

tergooda oleh janji-janji manis yang ditawarkan dari pemakaian 

dan peredaran gelap narkoba serta mejauhinya.  

d. Penyuluhan kepada masyarakat ( orang tua, pengelola sekolah, 

tokoh masyarakat, ulama dan lain-lain ) untuk menerima 

sosialisasi program rehabilitasi korban pemakaian narkoba dan 

peranan masyarakat dalam program tersebut.  
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5. Menyelenggarakan Kampaye anti narkoba melalui berbagai 

kegiatan, antara lain kerja-sama dengan media cetak lokal dan 

regional untuk menayangkan kampaye anti narkoba, dalam rangka 

Peringatan hari anti narkoba sedunia tahun 2009, pemilihan duta 

anti narkoba, jalan sehat yang bertema anti narkoba, pemasangan 

spanduk dan baliho ditempat-tempat yang strategis dan mudah 

diperhatikan kalayak umum, yang mayoritas melibatkan komunitas 

masyarakat muda usia. 

6. Pembentukan Satuan tugas-tugas. Tugas anti Narkoba di beberapa 

kecamatan. 

Pembentukan Satgas (Satuan tugas) BNK di tiap-tiap 

kecamatan yang dilanjutkan dengan pendidikan  dan latihan kepada 

kader-kadernya yang tinggal di desa-desa sekitarnya dimaksudkan 

sebagai kepanjangan tangan fungsi BNK di tiap-tiap kecamatan, 

termasuk bidang pencegahan dengan mengidentifikasikan dan 

memetakan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap 

ancaman peredaran dan penyalah-gunaan narkoba di wilayahnya, 

menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya kejahatan 

narkoba dan meneruskannya kepada pihak yang berwajib, 

memberikan pertolongan pertama kepada korban narkoba, 

memberikan konseling kepada keluarga korban narkoba, 

memberikan konseling kepada keluarga korban, memberikan 

penyuluhan-penyuluhan yang berisi ajakan meninggalkan dan 

menghindari narkoba, mengawasi proses hukum atas suatu perkara, 

melaporkan atas terjadinya penyimpanan dan pelanggaran HAM 

yang dilakukan oleh penegak hukum, dan lain-lain  

Pembentukan satgas-satgas diatas diharapkan dapat membantu 

mengobarkan  semangat perlawanan memerangi narkoba secara 

sistematis, konsisten, mengutamakan keteladanan.   

7. Pelatihan kepada LS. / Satgas anti Narkoba, LSM, Komite Sekolah 

dan Dewan Pendidikan, Ormas, Karang Taruna, tokoh masyarakat, 
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tentang pencegahan penyalahgunaan dan penanganan korban 

narkoba.Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan 

pemahaman dan keterampilan tentang penanganan korban 

pemakaian narkoba, latar belakang dan alasan-alasan pemakaian, 

bagaimana ciri- ciri orang yang pakai narkoba, bagaimana 

menangani korban narkoba, bagaimana keluarga korban harus 

bersikap dan sebagainya. 

Selain pelatihan seperti tersebut diatas, beberapa pelatihan 

dilakukan oleh BNK, sasarannya adalah bertujuan memberikan 

keterampilan dalam bidang-bidang tertentu yang dapat 

dikembangkan sebagai mata pencaharian untuk menyiasati 

minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, 

sebab ada indikasi kuat seperti tersebut diatas, beberapa pelatihan 

dilakukan oleh BNK, sasarannya adalah bertujuan memberikan  

keterampilan dalam bidang-bidang tertentu yang dapat 

dikembangkan sebagai mata pencaharian untuk menyiasati 

minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, 

sebab ada indikasi kuat seperti yang diterangkan oleh Kasat 

Reserse Polres Sukoharjo AKP Sukiyono, SH.,MH, melalui Ipda 

Parwanto,( Kanit Narkoba Polres Sukoharjo) bahwa  

“.........merebaknya peredaran gelap narkoba didorong oleh 

sempitnya lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, 

sementara itu biaya keperluan, hidup terus membumbung naik, hal 

ini dimanfaatkan oleh bandar-bandar narkoba dengan 

mempengaruhi mereka untuk memasarkan barang haram dengan 

iming-iming keuntungan yang besar dan cepat .....” (wawancara 

tanggal 11 Juni 2009, Jam 13.25 WIB).  

Dengan demikian menjadi jelas kiranya kalau ditanya 

mengapa pengangguran menempati urutan teratas dalam angka 

kejahatan yang bersangkutan dengan narkoba, yaitu karena 

tiadanya pekerjaan yang mampu dijadikan tumpuan hidup yang 

layak, sehingga mereka mudah terjerumus dalam bujuk rayu para 
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bandar narkoba yang menjanjikan keuntungan dan penghasilan 

yang besar lagi mudah.   

8. Melakukan Inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah yang 

ditengarani rawan peredaran gelap narkoba.  

Kegiatan pencegahan berupa inspeksi mendadak yang diarahkan 

kepada sekolah-sekolah yang diduga marak peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkoba secara insidental telah dilakukan, dengan 

memeriksa tas, bangku, ruangan kelas, dan menggeledah saku 

setiap siswa untuk memastikan para siswa tidak terlibat dalam 

pemakaian dan peredaran narkoba. 

Biasanya kegiatan ini diikuti dengan penyuluhan yang berisi 

peringatan  bagi siswa yang tidak / belum memakai dan 

penyadaran bagi siswa yang sudah memakai.  

Demikian kegiatan-kegiatan bidang Pencegahan, Namun 

dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat hambatan hambatan 

yang berakibat pada kurang optimalnya kinerja fungsi ini, sebagai 

berikut :  

a. Meinimnya dukungan dana / anggaran operasional  

b. Masih kurangnya dukungan dan komitmen yang diperlukan  

c. Kurangnya perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo untuk lebih memprioritaskan penanggulangan 

narkoba melalui BNK Sukoharjo.  

d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. 

e. Padatnya jumlah penduduk dan sempitnya lapangan pekerjaan 

f. Kondisi mental beragama yang masih rendah. 

g. Pengaruh gaya hidup dan budaya yang merugikan  

Tentang minimnya dana adalah merupakan masalah yang 

paling mendasar, karena hampir seluruh gerak bidang pencegahan 

memerlukan biaya. Tentang hal ini Drs. Muh. Toha, S.sos., MSi. 

Menjelaskan: 
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”dana untuk kegiatan ini terbatas, oleh karena itu kalau 

masyarakat menginginkan bidang pencegahan ini dapat bekerja 

maksimal maka masalah anggaran BNK,  harus lebih dari cukup, 

dan anggaran itu setiap tahun berbeda-beda, tergantung APBD 

nya, padahal tiap tahun angka korban Narkoba Semakin banyak.( 

Wawancara tanggal 11 Juni 2009, Jam 12. 30 WIB)  

Demikian pula dengan fasilitas yang terbatas, dibutuhkan 

memprioritaskan pengadaaannya, termasuk pengadaan fasilitas 

bidang-bidang BNK Sukoharjo yang lain.  

b) Fungsi Penindakan   

Dimaksud implementasi yang berkaitan dengan bidang Penindakan 

adalah pelaksanaan tugas Polri sebagai salah satu organ Badan 

Narkoba Kabupaten Sukoharjo dalam fungsinya selain menegakkan 

ketentuan-ketentuan hukum materiil yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997.  

Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan, sebagai program utamanya, juga melaksanakan program 

BNK Sukoharjo lainnya. 

Sebagai salah satu Organ dalam Badan Narkotika Kabupaten 

Sukoharjo, Polri dalam hal ini satuan Reserse Kriminal Khusunya Unit 

Narkoba Kepolisian Resort Sukoharjo terikat secara koordinatif 

dengan organ-organ lain dalam Badan Narkoba Kabupaten (BNK) 

Sukoharjo, yaitu bidang Pencegahan (dikoordinir oleh Kasubbag 

Binamitra Polres Sukoharjo) dan bidang Terapi dan Rehabilitasi medik 

(dikoordinir Kasi Kesehatan Khusus DKK Kabupaten Sukoharjo) serta 

bidang Terapi dan Rehabilitasi sosial (diketahui oleh Kasi  Rehabilitasi 

Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo), sehingga 

diharapkan akan dihasilkan langkah-langkah yang terpadu dalam 

penanggulangan ancaman narkoba dan mencapai tujuan akhir yaitu 

terberantasnya penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkoba.  
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Dalam fungsinya sebagai organ BNK Sukoharjo, Unit Reskoba Polres 

Sukoharjo telah mengimplementasikan Keputusan Bupati Sukoharjo, 

diatas dengan menjalankan kegiatan sebagai berikut :  

1. Melaksanakan Penindakan / Penegakan 

hukum  

Fungsi penindakan yang substansinya adalah penegakan hukum 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika apabila 

informasi dan dugaan telah dilakukan tindak pidana yang berkaitan 

dengan Narkoba oleh seseorang. Tujuan dari penindakan hukum 

ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

bahwa suatu perbuatan tertentu (yang dilarang) yang berkaitan 

dengan narkoba akan berakibat dikenakannya suatu proses hukum 

yang berujung pada penjatuhan sanksi yang menyakitkan dan 

bersifat represif.  

Penegakan hukum secara konsisten dan keteladanan penegak 

hukumnya akan berdampak pada kewajiban hukum, pada 

gilirannya akan menumbuhkan kesadaran hukum yang berbuah 

ketaatan hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan 

hukum. Paling tidak dua hal itulah yang selama ini dilaksanakan 

oleh Satuan Narkoba Polres Sukoharjo seperti yang dituturkan oleh 

Kasat Reserse Polres Sukoharjo AKP Sukiyono, SH.,MH, melalui 

Ipda Parwanto,(Kanit Narkoba Polres Sukoharjo) bahwa, dalam 

(wawancara dengan Peneliti tanggal 19 juni 2009) bahwa 

......”Saya tak akan menyapu rumah orang lain sebelum rumah 

saya sendiri bersih”........... artinya bahwa keteladanan Penegak 

hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan 

keberhasilan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat 

masih memandang penegak hukum sebagai tokoh panutan. Oleh 

kerana itu Kebijakan Satuan Narkoba Polres Sukoharjo yang 

sampai sekarang dipertahankan adalah menjaga “Kebersihan” dan 
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moralitas anggota dari pengaruh narkoba, untuk berperilaku 

menyimpang.  

Komitmen tersebut dibuktikan dengan ditindaknya beberapa 

anggota (termasuk yang diluar Unit Narkoba) dengan hukuman 

disiplin dan administratif karena terbukti melakukan perbuatan 

yang kontraproduktif dengan jabatannya selaku penegak hukum.  

Sasaran dari pada bidang penindakan / penegakan hukum 

ini adalah para pihak yang dicurigai berdasarkan bukti-bukti awal 

sebagai pelaku dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 

Biasanya kecurigaan Polisi diawali adanya laporan masyarakat, 

yang merasa resah karena dilingkungannya sering digunakan untuk 

transaksi narkoba atau digunakan sebagai tempat mengkonsumsi 

narkoba.  

Tentang laporan masyarakat diatas mendapatkan apresasi 

dari Kasat Reserse Polres Sukoharjo AKP Sukiyono, SH.,MH. 

melalui Ipda Parwanto,(Kanit Narkoba Polres Sukoharjo) sebagai 

berikut : 

.......... “ apa mungkin polisi yang hanya berjumlah 17 (tujuh belas) 

orang (di Sat Narkoba Polres Sukoharjo) ditambah personil di 

Polsek-polsek yang tidak seberapa itu harus mengawasi seluruh 

perilaku masyarakat se Kabupaten Sukoharjo, Apa mungkin ? 

tanpa dibantu oleh Masyarakat. Bagi kami masyarakat adalah 

partner kerja yang paling efektif ......... dan karenanya partisipasi 

ini harus ditingkatkan terus (wawancara tanggal 22 Juni 2009 )   

Masih menurut Narasumber diatas, Laporan masyarakat 

adalah salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat. Namun 

partisipasi tidak tumbuh dengan sendirinya, partisipasi harus 

dibangun dengan sengaja, dengan memberikan banyak bekal 

pengetahuan hukum dan kepolisian, menambahkan kepercayaan 

kepada Polisi, menanamkan image positif tentang Polisi, 

memberikan penghargaan (reward) kepada Masyarakat yang 

berjasa kepada Kepolisian, dan sebagainya, partisipasi masyarakat 

akan terbentuk.  
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Dalam rangka visi BNK Sukoharjo, Pembentukan Partisipasi 

masyarakat dilakukan oleh fungsi pencegagan melalui kegiatan 

penyuluhan dan kampaye kampanye anti narkoba seperti tersebut 

diatas (dilakukan oleh fungsi pencegahan).  

Adanya laporan masyarkat diatas sangat membantu tugas 

kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberantas narkoba 

sampai ke akar-akarnya, dengan cara dan teknik khusus                       

(pembelian terselubung, menggunakan umpan, penyadapan 

telepon, dan lain-lain) sampai dikemukakan para pemakainya, 

pengecernya, pemasoknya, bandar-bandarnya, peta jalur 

distribusinya dan yang penting barang bukti (BB) nya, kemudian 

diikuti dengan penangkapan tersangka dan pihak-pihak yang 

dicurigai berperan dalam peredaran narkoba itu tanpa pandang bulu 

(walaupun kebanyakan pemakainya dan pengecer), yang kemudian 

dilanjutkan dengan penyidikan untuk dibuat Berita Acara 

Pemeriksaan Polisi sebagai bahan melimpahkan perkara itu kepada 

Penuntut Umum.  

Untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan, dengan teknik 

khusus diatas, Polisi menempatkan diri menjadi saksi dari kasus 

narkoba tertentu dengan cara menangkap-tangan para tersangka. 

Berkaitan dengan hal itu Satuan Reskoba Polres Sukoharjo 

berdasarkan data yang ada mulai tahun 2007 sampai dengan 

pertengahan 2009 (ketika penelitian ini dilakukan) telah berhasil 

melaksanakan kinerjanya sebagai salah satu organ dalam BNK 

sebagai berikut :  
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Tabel 1 : Jumlah status pekerjaan tersangka kasus Narkoba 

Sumber : Data Polres Sukoharjo ( data sekunder diolah )  

 

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa terhitung mulai tahun 2002 sampai 

dengan pertengahan 2004, sebelum terbentuk BNK penyalahgunaan 

narkoba masih lumayan tinggi dari kasus-kasus yang diungkap Kepolisian. 

Setelah berdirinya BNK dari kasus-kasus yang berhasil diungkap 

Polisi/BNK, ternyata jumlah tersangka tiap tahun mengalami peningkatan, 

kecuali tahun 2008 hanya 4 kasus, dan tahun ini diambil sampai dengan 

Juni 2009 hanya 5 kasus dan informasi terakhir dari Kepolisian bahwa 

masih ada antara 7 sampai 10 kasus yang sudah di nyatakan lengkap untuk 

dilimpahkan keinstansi hokum selanjutnya.  

 Jml 

Tersangka 

 Pekerjaan tersangka 

 

Pema

kai 

Penge

dar 

PEMAKAI  PENGEDAR 

Tahu

n 

PNS/

TN/P

olri  

Swa

sta/

Wir

asw

asta  

Pela

ja/M

ahas

iswa  

Peng

angg

uran  

 

Dosen 

PNS/T

NI/Pol

ri  

Swast

a 

/Wira

swast

a 

Pelaj

ar/M

ahasis

wa 

Penga

nggur

an  

2009 4 1 - 4 - - - - 1 - - 

2008 3 1 - 3 - - - - - - 1 

2007 11 1 1 8 1 1 - - - - 1 

2006 5 - - 4 1 - - - - - - 

2005 8 4 - 4 - 4 - - 4 - - 

2004 4 8 - 3 1 - - - 7 - 1 

2003 4 2 - 3 1 - - - 2 - - 

2002 7 1 - 5 1 - 1 - 1 - - 

            

Jumla

h 

46 18 1 34 5 5 1 - 15 - 3 
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Dari data diketahui juga bahwa tersangka yang berstatus sebagai 

pemakai ternyata lebih banyak dari pada yang berstatus sebagai pengedar. 

Dari Status Pemakai diketahui bahwa kalangan wiraswasta ternyata 

menempati peringkat tertinggi, lalu profesi pengganguran, 

pelajar/mahasiswa dan PNS/TNI/POLRI. Demikian juga dari status 

pengedar, swasta/wiraswasta menempati urutan petama disusul 

pengangguran. 

Bila ditinjau dari komunitas masyarakat Kabupaten Sukoharjo secara 

keseluruhan, peningkatan jumlah tersangka seperti tertera pada tabel diatas 

cukup memprihatinkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemakaian narkoba 

di tengah-tengah masyarakat mengalami peningkatan bila dilihat tahun 

2009 hingga bulan juni saja sudah 5 orang yang tertangkap, sudah 

disidangkan dan informasi terakhir dari Kepolisian bahwa masih ada 

antara 7 sampai 10 kasus yang sudah di nyatakan lengkap untuk 

dilimpahkan keinstansi hukum selanjutnya, penangkapan yang dilakukan 

Polisi dalam tabel diatas dapat diibaratkan sebagai  (sebagian kecil) 

gunung es ditengah lautan yang berhasil dilihat atau diungkap, sedang 

yang sebagian besar lagi tidak terlihat atau belum berhasil diungkap. 

Terapi bila dilihat dari segi komunitas masyarakat pengguna dan 

pengedar atau bandar dan sebagainya, peningkatan angka penangkapan 

yang dilakukan oleh Kepolisian menunjukkan adanya peningkatan kinerja 

Polisi dalam penanggulangan narkoba.  

Dari tabel 1 diatas juga dapat disimak bahwa tersangka kasus narkoba 

dengan status wiraswasta yang menjadi pengedar selalu ada disetiap 

tahunnya dibanding dengan status sebagai PNS, Pelajar/Mahasiswa dan 

pengangguran. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa salah satu sebab keterpengaruhan 

seseorang pada narkoba adalah tiadanya kegiatan positif yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengisi kehidupan, seperti mata 

pencaharian/pekerjaan dan lainnya. Dari kasus-kasus yang berhasil 
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diungkap Polisi diatas, Barang Bukti (BB) juga mengalami peningkatan  

seperti teruangkap dalam tabel 2 (dua) sebagai berikut : 

Tabel 2 : Barang Bukti yang berhasil disita 

2002 7 ampul, 

3,4gr 

- 4 paket, dan 2 

gr 

- - - 

Jumlah 9 paket, 2 

amp, 

6linting, 22 

gr 

- 21paket, 

2paket sedang, 

12, 6 gr 

10 butir - 6 paket 

Sumber : Polres Sukoharjo ( Data sekunder diolah )  

 

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa :  

1) Dari tabel 2 (dua) diatas diketahui bahwa barang bukti narkoba yang 

berhasil diungkap dari tahun 2002 sampai dengan 2009 mengalami 

peningkatan.  

2) Jenis barang bukti yang berhasil diungkap oleh Satuan Narkoba Polres 

Sukoharjo selama 2002 sampai dengan bulan Juni 2009 terdiri dari jenis 

Narkotika dan jenis psikotropika.  

Tahun Ganja Ekstasi Shabu-shabu Lexotan/ 

Nipam 

Artanel

/ LL 

Putau 

s/d juni 

2009 

 

- 

 

- 

9 paket kecil, 2 

paket sedang 

 

- 

 

- 

 

- 

2008 2 poket - 5 paket - - - 

2007 16,6gr - 10,6gr - - - 

2006 1 linting, 

dan 1 ampul 

- - - - 6 paket 

2005 4 paket - - - - - 

2004 1 ampul - 3 paket, 2 gr - - - 

2003 3 paket, 2gr, 

5linting 

- - 10 butir - - 
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3) Barang bukti Narkoba berupa daun Ganja, sejumlah 22 gr, 9paket, 2ampul, 

dan 6 linting.  

4) Barang bukti Psikotropika berupa  

a. Shabu-shabu, sejumlah 21 Poket kecil, 2 poket sedang & 12,6gr  

b. Lexotan dan Nipam, sejumlah 10 butir  

c. Artane/LL, sejumlah 0 butir  

Dari barang bukti diatas diketahui bahwa shabu-shabu saat ini sangat 

disukai oleh para pemakai narkoba. 

Seorang responden, Gempil (nama samara) Pria 23 Tahun, alamat Grogol, 

mengatakan bahwa saat ini shabu-shabu adalah sangat disukai oleh 

pemakai, karena tidak menjadikan pemakai loyo, malah membuat selalu 

semangat pemakainya. 

Tentang meningkatkan jumlah Tersangka (tabel 1) dan barang bukti (tabel 

2) diatas, AKP  Sukiyono, SH.,MH menjelaskan bahwa hal itu masih 

ditingkatkan apabila didukung oleh dana yang memadai.  

Ketika didesak tentang penggunaan dana yang dimaksud, Sukiyono, 

SH.,MH menjelaskan bahwa dana itu diperlukan guna membiayai :  

1. Biaya Laboratorium Forensik ( Labfor )  

2. untuk memastikan jenis dan golongan barang bukti secara akurat 

diperlukan Surat keterangan dari Laboratorium Forensik Kepolisian. 

Laboratorium Forensik ini terdapat di Polda Jawa Tengah dan Polres 

harus tetap mengirimkan semua barang bukti ( BB ) yang bersangkutan 

dengan Narkoba di seluruh Jawa Tengah ke Polda Semarang Jawa 

Tengah. Akibatnya frekwensi pekerjaan pemeriksaan di Labfor 

menjadi sangat tinggi, maka berlakulah hukum ekonomi dimana 

karena penawaran (frekwensi pelayanan) yang rendah akan berakibat 

pada naiknya biaya permintaan pelayanan (hasil pemeriksaan Labfor) 

yang harus dibayar Kepolisian resort Sukoharjo, apabila tidak 

menginginkan masa penahanan yang diberikan oleh KUHP habis 

sebelum Keterangan dari Labfor yang diperlukan guna penuntutan 

tersangka diperoleh dan tersangka demi hukum harus dibebaskan.  
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Bila hal ini terjadi maka itu merupakan suatu kerugian, karena untuk 

menangkap tersangka saja sudah menghindari kemungkinan diatas 

sering Sat Reskoba Sukoharjo harus mengambil pilihan dengan 

membayar biaya tambahan per-barang bukti.  

 

2. Biaya pengungkapan suatu perkara yang meliputi :  

a. Biaya penggunaan teknik khusus, seperti pembelian 

terselubung, penyadapan telepon (berdasarkan  Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 pasal 66 : tentang Penyadapan 

telpon, dan Pasal 68 : tentang Teknik pendidikan  dengan 

penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung)  

b. Penggunaan teknis khusus dalam pengungkapan kasus naroba 

seperti pembelian terselubung seperti yang diisyaratkan dalam 

Undang undang membutuhkan persiapan dana yang cukup 

untuk meyakinkan calon tersangka (penjual narkoba)  

c. Biaya penyanggongan anggota yang bertugas. Sering kali 

penangkapan tersangka harus didahului dengan penyanggongan 

(menunggu sampai tersangka muncul, melakukan  transaksi 

dan membawa barang buktinya) baru dilakukan penangkapan. 

Kadang proses ini makan waktu berhari hari dan membutuhkan 

biaya yang tidak kecil.  

d. Biaya untuk mobilitas dan kominikasi  

Untuk meningkatakn efektifitas kinerja Sat. Reskoba Polres 

Sukoharjo, diperlukan kemampuan untuk melakukan mobilitas 

yang tinggi, sehingga begitu, ada laporan kejahatan, langsung 

dalam waktu yang diperlukan. Demikian juga untuk  

mendukung mobilitas diatas diperlukan perangkat komunikasi 

modern yang aman dari kebocoran informasi.  

e. Biaya lain-lain.  
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2. Melaksanakan Inventatis dan Pengawasan Aset hasil kehajatan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif lainnya.  

3. Pemusnahan Barang Bukti (BB) hasil sitaan., telah dilakukan beberapa 

kali dalam suatu upacara resmi yang dihadiri seluruh pengurus Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo, Muspida Kabupaten Sukoharjo, 

Ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya.  

4. Pembentukan dan pelatihan Satgas-satgas disetiap kecamatan untuk 

membantu tugas Kepolisian sebagai organ BNK Sukoharjo baik dalam 

bidang pencegahan maupun penindakan. Selanjutnya disampaikan pula 

bahw dalam melaksanakan fungsi penindakan /Penegakan hukum 

sebagai organ BNK. Terdapat beberapa hambatan yang menjadikan 

kinerja fungsi ini kurang optimal. Beberapa hambatan tersebut terdiri 

dari :  

1. Dana operasional kegiatan yang tidak memadai seperti telah 

disebutkan diatas.  

2. Terbatasnya fasilitas yang diperlukan  

3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat  

Selain dana seperti yang dipermaslahkan diatas, ketersediaan 

fasilitas juga merupakan hambatan tersendiri dalam peningkatan 

prestasi kerja bidang penindakan. 

  

c) Fungsi Terapi dan Rehabilitasi  

Sebelum disajikan informasi tentang bagaimana realitas 

impelementasi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 tahun 

2004 tentang Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo khususnya yang 

berkaitan dengan terapi dan rehabilitasi, terlebih dahulu diuraikan 

langkah-langkah yang semestinya ditempuh dalam penangannan 

korban Narkoba seperti dituturkan oleh Ibu Tatik, mantan Staff Sub 

Dinas Pelayanan Medis dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Pemerintah  
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Kabupaten Sukoharjo, yang sering ditugaskan bekerja sama dengan 

BNK Sukoharjo, dalam wawancara tanggal 20 Juni 2009 yang penulis 

susun sebagai berikut :  

“Seseorang yang ada tanda-tanda menjadi pecandu Narkoba, sebaiknya 

cepat-cepat dilakukan usaha-usaha yang maksimal. Dengan kata lain 

deteksi dini sangatlah berguna. Makin cepat seseorang pecandu  

berobat, tentu makin cepat waktu pemulihannya. Kendalanya justru 

ketika baru berkenalan dengan Narkoba dan pasokannya cukup, gejala-

gejala khasnya belum terlihat. Gejala-gejala tersebut baru kelihatan 

jika si pemakai sudah lama  menggunakan atau belum terjadi apa yang 

disebut putus obat atau tersendatnya pasokan Narkoba. Maka tak heran 

jika lingkungan keluarga, baru mengetahui korban/pemakai Narkoba 

sudah memakainya selama dua tahun”.  

Deteksi dini berguna untuk menolong pemakai narkoba agar tidak 

sampai pada tahap yang lebih lanjut, yaitu tahap ketergantungan. Dari 

perubahan perilaku pemakai Narkoba bisa dipakai sebagai alat deteksi 

secara diri. Misalnya prestasi belajar menurun, pola tidur berubah 

yakni pagi sulit dibangunkan, malam sukar tidur malam, selera makan 

rendah, enggan kontak mata atau menghindar dari pertemuan dengan 

anggota keluarga lainnya (karena takut ketahuan) sering bersikap 

kasar, suka berbohong, suka membantah, berani mencuri, bicara 

pelo/kelat dan jalannya sempoyongan. Selain itu ada perubahan 

kebiasaan yang biasanya penuh perhatian terhadap orang tua atau 

orang dekatnya menjadi acuh tak acuh. Anak suka belama-lama di WC 

atau kamar mandi. Karena pemakai Narkoba membutuhkan tempat-

tempat tersembunyi.  

Gejala spesifik baru kelihatan jika mereka putus obat. Badannya 

akan terasa sakit, gelisah, kedinginan, mencret atau mual. Jika pasokan 

Narkoba berjalan lancar, keanehan baru terlihat selama dua tahun. Efek 

setiap Narkoba berbeda-beda.  
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Seorang yang sudah terlanjur menjadi pecandu Narkoba, akibat 

yang harus ditanggung olehnya sangat kompleks. Penyembuhan 

terhadap dirinya tidak hanya sekedar menghentikan ketergantungan 

terhadap Narkoba. Disamping meliputi terapi komplikasi medik, juga 

perlu dilakukan rehabilitasi sosial, mental dan emosional, educational, 

spriritual, intelektual dan survival skill  yang dimiliki pecandu. Pendek 

kata untuk merehabilitasi seseorang yang terlanjur menjadi pecandu 

memerlukan biaya yang tidak sedikit.  

Pada dasarnya ada tiga tahapan pokok didalam pengobatan 

ketergantungan Narkoba. Tahapan-tahapan tersebut pada garis 

besarnya meliputi :  

1) Tahap detoksifikasi  

2) Tahap rahabilitasi  

3) Tahap tindak lanjut ( follow up )  

 

a) Tahap detoksifikasi adalah merupakan tahapan untuk 

menghilangkan racun akibat Narkoba yang dikonsumsi oleh 

pemakai Narkoba dari dalam tubuhnya. Upaya ini dapat 

dilakukan dengan cara menghentikan  penggunaannya ( dengan 

resiko gejala putus obat ) mengurangi pemakaian Narkoba yang 

dikonsumsi atau menggantikannya dengan obat lain  yang 

mempunyai efek serupa, tetapi kurang menimbulkan 

kenikmatan dan ketagihan.  

b) Tahap rehabilitasi pada tahap ini dilakukan rehabilitasi pada 

pemakai Narkoba baik secara fisik dan mental. Dalam tahap ini 

dokter, psikiater, psikoloh dan pekerja sosial lannya berusaha 

untuk merehabilitasi secara intensif agar pemakai Narkoba 

sehat seperti semula. Rehabilitasi fisik ditujukan agar pemakai 

Narkoba normal dalam arti bisa berdiri yang dimilikinya. 

Dengan kesibukan-kesibukan tersebut, pemakai Narkoba akan 

melupakan ketergantungan pada Narkoba sehat seperti semula. 
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Rehabilitasi fisik ditujukan agar pemakai Narkoba normal 

dalam arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan 

atau keahlian yang dimilikinya. Dengan kesibukan-kesibukan 

tersebut, pemakai Narkoba normal dalam arti bisa berdiri 

sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian yang 

dimilikinya. Dengan kesibukan-kesibukan tersebut, pemakai 

Narkoba akan melupakan ketergantungan pada Narkoba. 

Kegiatan yang diberikan antara lain olahraga, kursus-kursus  

ketrampilan sebagai bekal setelah keluar dari Panti rehabilitasi 

atau yang di Kabupaten Sukoharjo disebut Rumah singgah. 

Rehabilitasi mental dilakukan dengan penyuluhan, bimbingan 

dan ceramah. Kegiatan ini dimasudkan agar pemakai Narkoba 

sadar bahwa dirinya masih memiliki masa depan.  

c) Tahap tindak lanjut (follow up) Tahap ini merupakan 

pembinaan khusus setelah pemakai Narkoba keluar dari panti 

rehabilitasi/tempat perawatan. Hal ini perlu kerja sama antara 

orang tua, pekerja sosial dan lingkungan dimana pemakai 

Narkoba tinggal. Terapi terhadap kasus penyalahgunaan 

Narkoba, sering kali tidak membawa hasil. Kadang-kadang 

justru pasien yang disembuhkan kembali kepanti rehabilitasi 

dalam keadaan lebih parah. Seseorang yang sudah dinyatakan 

sembuh sering kali kambuh karena terpengaruh dengan 

lingkungan. Lingkungan atau lingkaran gaul tak kalah penting 

peranannya, Sekembalinya kerumah setelah dirawat, mantan 

pemakai Narkoba biasanya mendapat telepon atau malahan 

kunjungan dari teman-temannya. Perlahan-lahan mulai ada 

pendekatan atau bujukan. Bahkan tidak jarang pemaksaan 

dengan ancaman supaya membeli, istilahnya      (bokul), 

nyuntik (nyepit) narkoba seperti dulu.  

Lagi pula masa terpenting adalah bukan saat seseorang berada 

ditempat rehabilitasi. Tetapi yang terpenting adalah apa yang 
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terjadi setelah seseorang keluar dari rehabilitasi. Karena itulah 

upaya untuk menyembuhkan pemakai narkoba tidak hanya melalui 

pendekatan obat (farmakologis), tetapi perlu didukung oleh 

psikoterapi dan lingkungan.  

Salah satu bentuk lingkungan yang tidak mendukung, suatu 

misal adalah bekas pemakai narkoba tidak diterima masuk sekolah, 

sehingga ada gugatan dari mereka. Lalu untuk apa mereka 

disembuhkan kalau akhirnya juga tidak dibolehkan sekolah lagi. 

Sementara pihak sekolah beralasan cukup masuk akal, seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Suranto. Spd, salah seorang pengajar 

SMK di Sukoharjo bahwa  

“kalau orang bertindak sebagai pengedar di izinkan masuk 

sekolah, bisa-bisa hampir seluruh kelas jadi terkena” Kami tak 

mau terima resiko itu, sebab dampaknya bisa menyangkut nama 

baik sekolah, harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat kalau 

ingin dapat murit (wawancara tanggal 22 Juni 2009).  

Bahkan belakangan ini ada kecenderungan sekolah-sekolah 

menindak siswa-siswanya yang kedapatan memakai narkoba 

dengan jalan mengeluarkan dari sekolah yang bersangkutan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, diperlukan seperangkat peraturan 

tentang penanganan siswa pecandu Narkoba. Dengan cara 

demikian, sekolah tidak begitu saja melepaskan tanggung 

jawabnya terhadap anak didik yang mengkonsumsi Narkoba, tetapi 

tetap harus mencarikan sekolah untuk si korban.  

Perlu diketahui ada juga usaha untuk menyembuhkan pemakai atau 

pecandu Narkoba dengan jalan dimasukkan dalam pesantren yang 

mempunyai program rehabilitasi.  

Dalam kenyataannya memang angka ketergantungan obat jauh 

berlipat-lipat kali dibanding angka kesembuhan. Sebab utama dari 

sulitnya keluar dari cengkeraman Narkoba adalah rasa Narkoba 

yang tertanam dalam otak sulit dihilangkan. Sementara keinginan 

bisa tersugesti hal-hal yang sederhana disekitar kegiatan pemakaian 

narkoba, seperti toilet, atau  sudut jalan tempat biasa membeli 
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barang, maka pengobatannyapun harus mencakup usaha untuk 

menghambat munculnya sugesti itu. 

Dalam pelaksanaannya, kata Ibu Tatik, dari ketiga tahap pokok 

diatas, tahap detoksinasi belum bisa dilaksanakan secara optimal 

dikarenakan hambatan-hambatan tersebut dibawah ini.  

(1) Belum tersedianya Fasilitas Instalasi Rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial.  

(2) Terbatasnya Dana /anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 

ini.  

(3) Belum optimalnya sistem koordinasi antar bagian BNK 

Sukoharjo.  

(4) Masih kurangnya perhatian dan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo akan arti pentingnya fasilitas Terapi dan 

Rehabilitasi bagi Penanggulangan Narkoba.  

Ketika ditanyakan tentang belum  tersedianya fasilitas dan dana 

yang terbatas, Ibu Tatik, menjelaskan  

“..............Saya nggak tahu latar belakang Pemkab. ( Sukoharjo ) 

ketika menerbitkan Keputusan tentang pembentukan BNK 

Sukoharjo. Kok sepertinya awal mulanya asal ada saja, tanpa 

memperhitungkan beban kewajiban yag bakal membebani 

anggaran daerah......ya, seperti yang anda tanyakan tadi.....dana 

yang diperlukan untuk rehabilitasi korban tak memadai, apalagi 

fasilitas.........kalau ada pasien, kirim aja ke BNPropinsi yang ada 

tempat rehabilitasinya, atau yang khusus beragama Katolik 

dikirim ke yayasan Sinai, meskipun disana juga tak ada fasilitas 

yang khusus.( wawancara tanggal 22 Juni 2009 ).  

Namun meskipun demikian kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan Rehabilitasi medik tidak berarti nihil sama sekali, sebab 

apabila ternyata ada permintaan terapi, pasien dirujuk ke RSUD 

Kabupaten Sukoharjo, atau dalam keadaan darurat diserahkan ke 

Puskesmas terdekat. Bahkan bila kondisinya mendesak langsung 

dikirimkan ke BNP pasien di bawa ke rumah sakit di Semarang 

yang telah memiliki instalasi Rehabilitasi medik.  
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Pada tahap Rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi fisik dan 

rehabilitasi mental, sekalipun belum terlalu optimal telah dapat 

dilaksanakan seperti yang dilaporkan oleh BNK.  

Dalam tabel 3 sebagai berikut :  

Tabel 3 : DATA RESIDEN PENGGUNA NARKOBA  

TAHUN  JUMLAH RESIDEN  KETERANGAN  

2004 - - 

2005 - - 

2006 1 - 

2007 3 - 

2008 4 - 

2009 - - 

Sumber : BNKab. Sukoharjo ( data diolah )  

 Dari data diatas diketahui bahwa angka jumlah residen (orang 

dalam rehabilitasi) mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 

meskipun kecil telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 

belum ada karena penelitian hanya sampai bulan juni 2009. 

Tentang pelaksanaan keputusan yang berkenan dengan Rehabilitasi 

medik dan rehabilitasi mental ini menurut Drs. Muh. Toha, 

S.sos.,Msi. (Ketua BNK Sukoharjo) hal itu dipengaruhi oleh : 

1) Belum tersedianya Fasilitas Panti Rehabilitasi milik BNK 

Sukoharjo. 

2) Masih terbatasnya Dana operasioanl.  

3) Kurangnya tenaga ahli (psikiater & Psikolog) yang 

berpengalaman. 

4) Masih kurangnya komitmen dan perhatian dari pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo.  

Selanjutnya dalam tahap tindak lanjut (follow up) atau tahap 

pemasyarakatan kembali, peranan orang tua, keluarga, pekerja 

sosial dan lingkungan residen (orang dalam rehabilitasi) sangat 

menentukan keberhasilan, atau bahkan kegagalan dari program ini.  
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Sikap terbuka, mau menerima kembali, tidak menyisihkan dari 

pergaulan, ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan, dari semua 

orang dalam lingkungan residen, melibatkan dalam berbagai 

kegiatan sosial, ketersediaan mata pencaharian yang memadai, 

yang disertai dengan pengawasan dari pergaulan yang tidak 

sehat, amat diperlukan bagi residen untuk pemulihannya. Sikap 

dan keadaan yang berbalikan dengan itu dapat mendorong 

residen untuk terjerumus kembali untuk yang kedua kalinya 

kedalam pemakaian narkoba. Oleh karena itu pemantauan oleh 

pihak rehabilitor dan pekerja sosial dalam bidang ini sangat 

diperlukan. 

Dalam kenyataannya pelaksanaan program ini juga menemui 

beberapa hambatan antara lain :  

1) Kurang siapnya dukungan dana untuk keperluan 

operasional pemantauan.  

2) Masih banyaknya anggapan persepsi dikalangan 

masayarakat bahwa mantan pemakai narkoba adalah 

sampah masyarakat yang tidak perlu dipergauli dan masih 

terdapat sekolah sekolah yang tidak mau menerima atau 

menerima kembali siswa yang diketahui pernah 

mengkonsumsi narkoba.  

3) Masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang berdedikasi 

dalam penanggulangan narkoba.  

4) Terbatasnya kesempatan bekerja untuk mantan pemakai 

Narkoba.  

Khususnya tentang dana yang dialokasikan pada tahun 2008 

dan tahun 2009 yang masing-masing Rp 200.000.000,- dan Rp 

150.000.000,- Drs. Muh. Toha, S.sos.,Msi. (Ketua BNK 

Sukoharjo) menjelaskan bahwa :  

sebenarnya Saya telah mengajukan usulan sesuai dengan 

perkiraan anggaran yang dibutuhkan, akan tetapi kalau 

ternyata yang diturunkan cuma segitu ya mau apa lagi ? Ya 
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jangan salahkan kalau hasil yang dicapai cuma begini. Karena 

dana itu saja habis untuk kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan, 

belum lagi kegiatan lainnya. (wawancara Tanggal 23 Juni 

2009) 

Menanggapi masalah yang sama, R. Eka Junaedi, anggota 

DPRD Kabupaten Sukoharjo yang mengetahui masalah 

anggaran mengatakan bahwa : setahu saya pihak ekskutif 

mengajukannya ya Cuma segitu. Itu kan urusan eksekutif, jadi 

bagi Kami itu malah tergantung usulan yang diajukan.   

Ketika dinyatakan komitmen DPRD Kabupaten Sukoharjo 

yang merupakan respresentasi dari warga Kabupaten Sukoharjo 

tentang issu Penanggulangan Narkoba, R. Eka Junaedi, 

menjelaskan bahwa :  

...........masalah issu penanggulangan bahaya narkoba memang 

merupakan salah satu masalah sosial, bukan hanya di 

Sukoharjo saja, tetapi diseluruh  Indonesia, Oleh karna itu 

tidak perlu menunggu dikejar DPRD, Pemerintah harus segera 

mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau logis berapapun 

bianyanya DPRD akan setuju. Namun terus terang aja issu ini 

belum berkembang di kalangan anggota Dewan, masih belum 

dianggap hal yang urgent waktu ini.  

Sementara itu Sukito, Ssos (Bendahara BNK sukoharjo) 

mengakui bahwa memang usulan yang diajukan jauh lebih 

besar dari realisasinya. Nara sumber yang sekaligus adalah staf 

pada Bagian Kesbang Linmas Pemkab. Sukoharjo ini 

menjelaskan bahwa aliran dana dari APBD Kabupaten 

Sukoharjo untuk BNK Sukoharjo, dialirkan dari bagian pos 

bagi hasil dan bantuan keuangan di Sekda, dikelola di bagian 

Sosial, di Dinas Pendapatan Keuangan Anggaran Daerah, 

termasuk mekanisme pengusulannya. Secara kurang transparan 

Nara sumber ini menjelaskan ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengusulan anggaran BNK Sukoharjo 

yang Dia berkeberatan menjelaskannya.  
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B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 

2004 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 

Dalam Upayanya Mewujudkan Tujuan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dewasa ini sudah 

merambah wilayah Kabupaten Sukoharjo, hal ini merupakan ancaman 

serius bagi kehidupan dimasa mendatang. Keputusan Bupati Sukoharjo 

Nomor 300/478 Tahun 2004 yang diikuti dengan penjabaran program–

program kerjanya sebagai hukum bukan hanya menetapkan kaidah-

kaidahnya atas perilaku masyarakat Kabupaten Sukoharjo, namun lebih 

dari itu dimaksudkan untuk melakukan pola-pola tingkah laku tetapi juga 

berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan 

pola-pola perilakunya yang baru.  

Didalam menjalankan fungsinya, Keputusan Bupati Sukoharjo diatas 

senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilakunya 

yang telah mapan dalam masyarakat.  

Mengacu pada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh 

Seidman dan Chambliss, apabila dilihat sebagai suatu proses sosial, 

penegakan Keputusan Bupati Sukoharjo dalam uraian-uraian diatas dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum 

sebagaimana tertuang dalam visi BNK Sukoharjo menjadi suatu 

kenyataan. Proses ini melibatkan para pembuat Keputusan, pelakanaan 

keputusan serta masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut. Masing-

masing komponen tersebut selalu diliputi dengan nilai-nilai yang ada di 

lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non hukum (faktor dan 

personal).  

Sebagai suatu sistem antara komponen satu dengan yang lain 

saling berhubungan bahkan saling tergantung. Ketiadaan salah satu 

komponen akan berdampak pada pencapaian tujuan penegakan hukum. 

Berangkat dari teori ini maka Penegakan Keputusan Bupati Sukoharjo 
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nomor 300/478 Tahun 2004 seperti telah diuraikan diatas dianalisa dan 

dilakukan pembahasan maka Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo No 

300/478 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam 

usahanya mewujudkan tujuan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba telah terlaksana dan berjalan dengan baik, 

sebagaimana dapat dilihat dalam hasil penelitian diatas yang telah sesuai 

dengan tugas, fungsi, visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran, 

walaupun masih ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan keputusan sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah suatu 

proses sosial, merupakan variabel yang tidak tetap, yang dalam proses 

sosial senantiasa menerima pengaruh dan mempengaruhi kondisi-kondisi 

sosial. Bahwa dalam proses bekerjanya hukum mulai dari tahap 

Pembuatan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004, 

Penerapannya, sampai kepada Peran yang diharapkan dalam masyarakat 

tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor sosial.  

Pada tahap Pembuatan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 

300/478 Tahun 2004 terdapat pengaruh-pengaruh berupa :  

Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 Bab IV pasal 11 dan 12 yang 

menyatakan bahwa di daerah dibentuk Badan Narkotika Propinsi (BNP) 

dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), Keputusan Ketua Badan 

Narkotika Nasional Nomor : Kep/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Narkotika Propinsi, Kabupaten, Kota, dengan segala 

konsekuensinya yang meliputi komitmen pendanaan dan penyediaan 

fasilitas dan lainnya. Keputusan ini berupa norma-norma yang harus 

dilaksanakan oleh Penegak hukum BNK  Sukoharjo kepada masyarakat.  

Pada tahap Pelaksanaan hukum terhadap Keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004, dimana terdapat bidang 

Pencegahan, bidang Penindakan dan bidang Terap dan rahabilitasi, 

terdapat pengaruh berupa :  

a. Terbatasnya dana operasional.  

b. Belum siapnya sarana /fasilitas yang diperlukan.  
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c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang 

masing-masing.  

d. Partisipasi masyarakat masih rendah.  

e. Kurangnya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo.  

Dalam tahap ini dilakukan proses penegakan hukum dan penerapan sanksi 

kepada masyarakat sebagai pembawa peran.  

Pada tahap Pelaksanaan hukum oleh masyarakat terdapat pengaruh-

pengaruh diluar hukum yang mempengaruhi ketaatan sebagian masyarakat 

Sukoharjo terhadap upaya penanggulangan narkoba sebagai berikut :  

a. Rendahnya pendidikan dan pemahaman bahaya narkoba.  

b. Masih minimnya lapangan pekerjaan, Kurangnya semangat 

berjuang, Lemahnya persaingan hidup.  

c. Rendahnya mental beragama.  

d. Dorongan ingin menunjukkan jati diri secara berlebihan.  

e. Gaya hidup yang tidak menguntungkan.  

f. Sikap masyarakat yang kurang peduli dan mementingkan diri 

sendiri. Dalam  tahap ini akan tampak masyarakat yang tidak 

taat pada hukum banyak diwarnai oleh faktor-faktor tersebut 

diatas.  

Seluruh kondisi kinerja penegakan hukum dan kondisi masyarakat yang 

terkena proses penegakan hukum yang sama-sama dipengaruhi faktor-

faktor sosial di atas merupakan bagian bagi penyempurnaan hukum. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa Badan Narkotika Kabupaten 

(BNK) Sukoharjo program-programnya terlah berjalan dengan baik, 

namun memang kenyataan dilapangan masih ada beberapa kendala seperti 

yang tersebut diatas yang mengakibatkan semua program-program Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo, belum dapat dilaksanakan dengan 

maksimal. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Upayanya Mewujudkan Tujuan 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba dan Solusinya 

Berdasarkan teori bekerjanya hokum dalam masyarakat oleh 

Seidman dan Chambliss pelaksanaan keputusan Bupati Sukoharjo no 

300/478 tahun 2004, tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten 

(BNK) dalam upayanya mewujudkan tujuan pencegahan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diketahui ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya yaitu:  

a. Komponen Pembuat Keputusan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004, dijelaskan bahwa dalam 

pembentukan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah faktor dari luar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa,  

pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif 

yang akan dipilih berdasarkan penilaian (rational), namun proses 

pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dengan dunia nyata, 

sehingga ada tekanan dari luar yang ikut berpengaruh terhadap proses 

pembuatannya. 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 

dipengaruhi oleh tekanan dari luar berupa Kepres. Nomor 17 Tahun 

2002 tentang BNN yang dalam Bab IV pasal 11 dan 12 menentukan  

bahwa di daerah dibentuk Badan Narkotika Propinsi atau Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota. Pengaruh Kepres diatas tercermin dari 

konsideran Keputusan Bupati Sukoharjo diatas, sekaligus merupakan 

motivasi pembentukkannya.  

Dengan demikian dari salah satu sisi boleh  diartikan bahwa 

pembentukan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 

2004 adalah merupakan bukti ketaatan dan loyalitas pejabat daerah 
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kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih atas. Pembentukan hukum 

dengan pengaruh Kepres. diatas merupakan pernyataan formal 

loyalitas pejabat daerah terhadap Pejabat Pemerintah atasan, terlepas 

secara substansial daerah mampu melaksanakan hukum itu atau tidak. 

Dalam keadaan demikian faktor komitmen dalam pelaksanaannya dan 

penegakannya bisa jadi kurang mendapatkan perhatian, sebab yang 

penting ada dan berjalan dulu.  

Kurangnya komitmen kuat dirasakan oleh Peneliti, hal ini 

tercermin dari seretnya kucuran dana APBD Kabupaten Sukoharjo 

yang dialokasikan, juga ketersediaan faslitas yang tidak kunjung 

diwujudkan. Padahal Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo telah 

memasuki tahun kelima dalam pengabdiannya melaksanakan usaha 

penanggulangan narkoba di Kabupaten Sukoharjo, seharusnya sudah 

mulai mampu merintis kemapanan lembaganya.  

Masalah komitmen merupakan hal yang sangat penting dalam 

implementasi kebijaksanaan seperti yang dinyatakan oleh Solichin 

Abdul Wahab bahwa :  

“Bagaimana baiknya suatu Undang-Undang atau Keputusan-

Keputusan kebijaksanaan dasar lainnya menstrukturkan proses 

keputusan formal, upaya pencapaian tujuan resmi yang dimaksudkan 

untuk mengubah perilaku sasaran tidak akan membawa hasil yang 

diharapkan, terkecuali kalau para pejabat dalam badan-badan 

pelaksana memiliki kesepakatan (komitmen) yang tinggi terhadap 

upaya pencapaian tujuan tersebut”.
 95

  

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diambil solusi dengan selalu 

melakukan pembicaraan ataupun mengundang para anggota legislative 

daerah dalam segala kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, 

sehingga para anggota legislative mengetahui langsung, merasakan dan 

diharapkan bisa menyadari bahwa narkoba sangat berbahaya bagi 

kaum muda. 
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b. Komponen Pelaksana Keputusan 

Seperti halnya komponen Pembentukan hukum, komponen 

Pelaksana. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/378 Tahun 2004 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan keadaan yang 

diinginkan tidak hanya terikat pada program-program dan norma-

norma hukum saja, tetapi juga banyak diperngaruhi dan dihadapkan 

pada kenyataan-kenyataan sosial dan faktor-faktor non hukum lainnya.  

Pelaksana Keputusan disini adalah setiap pihak yang bertanggung 

jawab menjalankan penegakan untuk mewujudkan tujuan hukum / 

Keputusan Bupati Sukoharjo  Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang 

BNK Sukoharjo, sesuai dengan bidang tugas dan  kewenangannya 

masing-masing. Atas dasar teori Seidman dan Chambliss, dalam 

kesempatan ini dianalisa dan dibahas faktor-faktor sosial dan personal 

sekaligus merupakan hambatan yang mempengaruhi Penegak hukum 

dalam menjalankan tugasnya, yang diketemukan dari hasil penelitian, 

sebagai berikut :  

a. Faktor Dana / Fasilitas 

b. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia. 

c. Faktor Partisipasi masyarakat, yakni belum siapnya masyarakat 

menindak lanjuti program-program kerja yang bersangkutan 

dengan masyarkaat. 

d. Faktor kurangnya komitmen atau dukungan dari pemerintah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

Faktor-faktor non hukum diatas dituding oleh beberapa responden/nara 

sumber sebagai penyebab kurang optimalnya pelaksanaan keputusan 

Bupati Sukoharjo tersebut diatas. Terhadap faktor-faktor non hukum 

diatas dianalisia dan dibahas sebagai berikut:  

1) Faktor Dana /Fasilitas  

Faktor ini sangat penting bagi bekerjanya suatu organisasi 

apapun termasuk Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. Secara 

teori tidak mungkin Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan 
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baik, tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai. Soerjono 

Soekanto menjelaskan bahwa : Penegakan hukum dipengaruhi oleh 

faktor-faktor :  

1. Hukumnya  

2. Penegakan Hukumnya  

3. Fasilitas  

4. Kesadaran hukum masyarakat.
96

  

 

Faktor-faktor ini bersifat komulatif, sehingga apabila salah satu 

dari faktor-faktor tersebut tidak ada maka tidak mungkin 

Penegakan hukum dilakukan.  

Sehubungan dengan adanya faktor ini, Daniel Mazmanian dan Paul 

A. Sabatier dalam pemikirannya sebagaimana dikutip oleh Solichin 

Abdul  Wahab  mengatakan bahwa ketepanan alokasi sumber dana 

dapat mempengaruhi tercapainya implementasi kebijaksanaan.
97

  

Dana tak dapat disangkal, merupakan salah satu faktor penentu 

dalam program pelayanan masyarakat apapun. Pada umumnya 

keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan tingkat batas 

ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak 

memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum 

dimulai. Sebaliknya tingkat batas ambang pendanaan program 

yang memadai memang dapat menunjang, sekalipun tidak 

menjamin bahwa suatu program akan dapat segera dimuali dengan 

tepat dan lancar.  

Sebetulnya tentang dana (termasuk juga fasilitas) dalam Keputusan 

Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 yang mengacu pada 

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 04/SKB/M.PAN/1272003, Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN, dalam diktum keempat 

menyatakan bahwa Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana 
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dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada APBD dan 

sember-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

Permasalahannya ketika Lembaga ini (BNK Sukoharjo) mulai 

dioperasikan, Pengurus BNK telah menyusun dan mengajukan 

program kerja lengkap dengan anggarannya, namun alokasi dana 

yang disetujui ternyata jauh dari usulan yang diajukan, akibatnya 

kinerja Lembaga ini tidak dapat optimal. Berarti dalam hal proses 

persetujuan anggaran telah terjadi pemangkasan yang tidak 

propesional secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukoharjo.  

Sebenarnya mengenai pemangkasan usulan anggaran adalah hal 

yang wajar dan logis, sebab tidak semua usulan anggaran disetujui 

sesuai dengan usulannya, apalagi Pemerintah Daerah harus 

menetapkan skala prioritas dari kegiatan yang diusulkan.  

Menyikapi pemangkasan yang tidak proporsional secara sepihak 

tentang usulan dana BNK Sukoharjo ini, Penulis mengajukan 

beberapa kemungkinan yang bisa terjadi bahwa :  

a) Pengambil kebijakan keuangan ditubuh Pemkab. Sukoharjo 

belum memahami benar tentang urgensi penanggulangan 

bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, 

yang justru dibentuk oleh Bupati Sukoharjo dalam Keputusan 

Nomor 300/478 Tahun 2004.  

Anderson dalam konsepinya sebagaimana yang dikutip oleh 

Solichin Abdul Wahab  mengatakan bahwa para pengambil 

keputusan dalam menentukan kebijaksanaan dipengaruhi oleh 

nilai-nilai atau norma-norma tertentu.
98

 Nilai-nilai tersebut 

diantaranya adalah nilai-nilai organisasi, dengan maksud untuk 

melestarikan organisasinya. Untuk tetap maju atau 

memperlancar program-program dan kegiatan-kegiatannya. 

Nilai-nilai kebijaksanaan ini berarti pengambil keputusan di 
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dalam bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap 

kepentingan umum atau kenyakinan tertentu mengenai 

kebijaksanaan negara yang secara moril tepat dan benar.  

b) Sekalipun dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 

Tahun 2004 telah disebutkan tentang sumber dana BNK 

Sukoharjo. Rupanya terjadi perbedaan persepsi antara pihak 

Pemkab. Sukoharjo dengan pihak Polres Sukoharjo yang 

melaksanakan tugas-tugas pemindahan dan penegakan hukum. 

Sebelum dan bahkan sesudah lahirnya BNK Sukoharjo, 

anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian termasuk 

yang berkaitan dengan masalah Narkoba masih diambilkan dari 

anggaran dari Kepolisian sendiri. Sementara itu dengan 

hadirnya Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo berdasarkan 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004, 

khususnya diktum ke tiga, bila dilaksanakan dengan konsekuen 

maka semua biaya yang berkaitan dengan BNK Sukoharjo, 

ditanggung Pemkab. Sukoharjo, kalau ini dilaksanakan akan 

terasa aneh sebab struktur organisasi Kepolisian (termasuk 

Satreskoba) berdasarkan Undang-Undang Tentang Kepolisian 

tidak dibawah Menteri Dalam Negeri, melainkan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden, sekalipun dipayungi oleh 

Keputusan bersama Menteri PAN. Mendagri dan Kapolri 

seperti tersebut diatas.  

c) Masih terjadi keragu-raguan pada Pengambil kebijakan 

dibidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang 

Kinerja Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, berhubung 

Badan / lembaga ini baru lima tahun ini terbentuk, masih 

diperlukan evaluasi dan pembinaan lebih jauh. Struktur 

Kelembagaan BNK Sukoharjo perlu dimantapkan sehingga 

lebih mandiri. Selama ini anggaran untuk Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo dititipkan (berupa sumbangan 
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penanggulangan narkoba) pada subbag Pemuda dan Olah raga, 

Bagian Bina Sosial Kantor Pemkab. Sukoharjo.  

d) Alasan lain yaitu seperti yang dituturkan oleh Solichin Abdul 

Wahab bahwa  

para polisi kadang kala hanya peduli dengan pencapaian 

tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan tujuan, 

namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk 

mencapainya sehingga tindakan tindakan pembatasan / 

pemotonngan  terhadap pembiayaan program mungkin akan 

membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena 

sumber-sumber yang tidak memadai.
 99

  

Hampir sama dengan pembahasan mengenai dana/anggaran. 

Keberhasilan pelaksanaan program kerja yang ditetapkan.  

Pada hal dalam Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo sarat 

dengan kegiatan  yang memerlukan fasilitas standar, seperti 

fasilitas berupa rumah sakit/panti untuk kegiatan Terapi dan 

Rehabilitasi medik dan Sosial. Laboratorium Forensik (Labfor), 

kantor, Ruang Pertemuan / Koordinaasi, Peralatan Media untuk 

presentasi, peralatan Kantor, Alat Komunikasi. Audio system. 

Alat Transportasi untuk operasional Ambulance, dan lainnya  

Akibat belum siapnya sarana / fasilitas yang dibutuhkan, maka 

kinerja Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo menjadi  kurang 

optimal. 

Untuk itu diambil Solusi dengan: 

(1) Mengajukan usulan pengadaan fasilitas yang dimaksud kepada 

otoritas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, karena sejatinya tentang 

fasilitas ini adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 

(2)  Menggalang dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan 

DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk memprioritaskan pembangunan 

fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan operasional BNK 

Sukoharjo, sebab ada dugaan kurangnya persepsi di Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo yang menghambat segera terealisirnya 
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penyediaan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi terwujudnya 

kelancaran kinerja BNK Sukoharjo. 

(3)  BNK Sukjoharjo tetap menjalankan fungsinya dengan menggunakan 

fasilitas seadanya berupa Gedung milik Pemda yang menjadi satu 

dengan Kantor SAR, (salah satu komponen pengurus BNK 

Sukoharjo) untuk Kantor dan Rumah Singgah.  

(4) Untuk menyiasati belum tersedianya fasilitas Rumah sakit khusus 

untuk terapi dan rehabilitasi, BNK Sukoharjo selain berkoordinasi dan 

memberdayakan Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo 

(untuk penanganan darurat) juga berkoordinasi dengan BNP Jawa 

Tengah untuk mengirim pasien ketergantungan narkoba ke Semarang 

yang telah memiliki fasilitas yang diperlukan (secara terbatas didanai 

BNP Jateng). Solusi ini adalah langkah-langkah yang sudah tepat, 

sambil menunggu hasil dari langkah langkah lain yang dilakukan 

yaitu dengan mengajukan usulan pengadaan Anggaran dan Fasilitas 

kepada pihak Pemerintah Kabupaten yang menurut aturan harus 

melengkapi kebutuhan itu. 

 

2) Faktor yang berhubungan dengan ketersediaan Sumber Daya 

Manusia 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo sebagai suatu 

sistem penanggulangan bahaya Narkoba yang terakhir akibat dari 

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 dalam 

pelaksanaannya selain dipengaruhi hambatan dari segi Pendanaan 

dan Fasilitas, juga dihambat dengan masih terbatasnya tenaga 

SDM yang berkompeten dalam bidang tanggung jawabnya masing-

masing, khususnya yang berada di lapangan.  

Di bidang Pencegahan yang dikoordinir Kasat. Binamitra 

Polres Sukoharjo, diperlukan lebih banyak lagi tenaga-tenaga 

fungsional penyuluh yang nantinya akan memberikan penyuluhan 

dan sosialisasi program-program kerja Badan Narkotika Kabupaten 
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Sukoharjo keseluruh kecamatan (ada 12 Kecamatan) di Kabupaten 

Sukoharjo.  

Pekerjaan ini merupakan fungsi utama dan ujung tombak 

dalam BNK Sukoharjo sebagai penjabaran dari diktum dalam BNK 

Sukoharjo, sebagai penjabaran dari diktum kedua angka satu, 

Keputusan Bupati Sukoharjo diatas yang dilakukan secara non 

penal. Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan 

substansial, artinya harus dilakukan secara optimal hingga 

substansi penyuluhan betul-betul masuk dan harus mampu ditindak 

lanjuti. Apabila tidak maka kegiatan ini akan hanya bersifat 

seremonial saja, tanpa adanya tindak lanjut, apalagi bila hanya 

untuk mendapatkan pengesahan SPPD (Surat Perintah Perjalanan 

Dinas). Berkaitan dengan itu maka diperlukan tenaga-tenaga 

penyuluh yang betul-betul handal, berdedikasi, memiliki visi dan 

persepsi serta motivasi kuat dalam pemberantasan peredaran gelap 

dan penyalahgunaan Narkoba.  

Dibidang Rehabilitasi Sosial, untuk memberikan jaminan 

bahwa residen/orang dalam rehabilitasi narkoba tidak kembali 

melakukan perbuatan mengkonsumsi dan menyalah-gunakan 

narkoba, diperlukan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan 

masyarakat agar dapat menerima kembali mantan pemakai narkoba 

dan menciptakan situasi dan kondisi yang konduktif; agar akar 

permasalahan yang dijadikan alasan orang memakai narkoba tidak 

ada lagi. Selain itu diperlukan pula kegiatan pemantauan dan 

pengawasan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan 

pergaulan dan perilaku orang tersebut setelah direhabilitasi. Disini 

diperlukan banyak tenaga pekerja sosial, yang memiliki dediksi, 

komitmen tinggi dalam penanggulangan narkoba.  

Permasalahan hambatan yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia ada pada aspek Terapi dan Rehabilitasi seperti 

diterangkan diatas, khususnya pada tahap Rehabilitasi sosial yang 
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berusaha mengembalikan mantan pemakai narkiba ke tengah 

pergaulan masyarakat, banyak membutuhkan tenaga-tenaga 

fungsional Dokter, Psikiater, Psikoloh pada Dinas Kesehatan (yang 

khusus dipekerjakan pada BNK) dan pekerja-pekerja sosial pada 

Dinas Sosial Pemkab. Sukoharjo.  

Untuk mengatasi masalah ini telah diambil solusi berupa langkah-langkah: 

a) Memberdayakan personil yang ada dengan berbagai macam pelatihan. 

b) Mengusulkan rekruitmen tenaga baru yang memiliki kualifikasi sesuai 

bidang yang dimaksud untuk diabdikan pada BNK.  

c) Secara teratur dan berjenjang menyelenggarakan pendidikan dan 

Latihan kepada para personil bidang Terapi dan Rehabilitasi sesuai 

dengan kewenangan masing-masing telah tepat. 

 

3) Faktor yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat 

menindak lanjuti kerja BNK Sukoharjo  

Seperti telah diuraikan diatas, kesiapan masyarakat untuk 

menindak lanjuti program-program Rehabilitasi korban narkoba 

sangat menentukan keberhasilan program tersebut. Salah satu 

kendalanya adalah belum siapnya sebagian masyarakat untuk 

menerima kembali korban narkoba dalam komunitas mereke 

semula, sebab adanya anggapan / stigma bahwa korban (mantan 

pemakai) narkoba adalah golongan yang tidak dapat lagi diperbaiki 

tingkah lakunya, sehingga para orang tua sering melarang anak-

anaknya bergaul dengan mereka karena khawatir akan mendapat 

pengaruh  buruk, sebab tidak ada jaminan mereka tidak akan 

mengulangi perbuatannya. Termasuk yang bersikap seperti ini 

adalah pihak pihak pengelola sekolah yang khawatir sekolahnya 

mendapat predikat buruk akibat menerima siswa mantan pemakai 

narkoba, khususnya sekolah-sekolah Negeri yang selama ini 

berjuang menjaga nama baiknya.  
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Untuk mengantisipasi hal tersebut, Departemen Pendidikan 

Nasional lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. 

Suyanto, Ph.D menyatakan bahwa  pihaknya akan segera membuat 

peraturan tentang penanganan siswa pecandu narkoba. Dengan cara 

demikian, sekolah tidak begitu saja melepaskan tanggung 

jawabnya terhadap anak didik yang mengkonsumsi narkoba, tetapi 

harus mencarikan sekolah untuk si korban.  

Menurut M. Sudirman, pengguna Narkoba lebih baik berhenti 

mengkonsumsi Narkoba dan melaporkan diri ke pihak berwenang. 

Dengan demikian, pengguna Narkoba tersebut akan diperlakukan 

sebagai korban dan langsung menjalani rehabilitasi.
100

  

 

Yunus Prasetyo direktur Mitra Alam mengatakan, pada 

pertengahan maret 2009 ini Mahkamah Agung mengeluarkan SE 

MA no 7 tahun 2009 tentang menempatkan pemakai Narkoba 

kedalam panti terapi dan rehabilitasi. Namun karena belum 

tersosialisasi secara luas hingga kepelaksana ditingkat bawah, SE 

ini belum banyak diterapkan.
101

 

 

Sehubungan dengan itu diambil solusi :  

a) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat  (orang tua, 

pengelola sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan lain-lain) untuk 

menerima sosialisasi program rehabilitasi korban pemakaian narkoba 

dan peranan masyarakat dalam program tersebut, sehingga diharapkan 

terjadi perubahan persepsi dan stigma anggota masyarakat terhadap 

para mantan pemakai narkoba yang sedang menjalani program 

rehabilitasi sosial. 

b) Melibatkan masyarakat dan Satgas-satgas penanggulangan Narkoba 

dalam pengawasan terhadap komunitas pergaulan mantan pemakai 

narkoba. Adalah dalam rangka membuka wawasan dan persepsi bahwa 

mereka adalah korban yang harus ditolong dan penyalah gunaan 

narkoba adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat 
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dan bahwa kerja sama masyarakat dibutuhkan untuk proses rehabilitasi 

korban narkoba. 

 

4) Faktor berupa kurangnya dukungan dan komitmen dari 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

Diatas disebutkan bahwa sebaik baiknya suatu kebijakan 

negara, kalau didukung dengan sumber sumber yang memadai 

akan menimbulkan hambatan-hamabtan dalam diimplementasinya. 

Salah satu sumber yang dimaksudkan adalah dukungan dari Badan 

badan / Lembaga lembaga atasan yang berwenang.  

Menurut Solichin Abdul Wahab, lembaga-lembaga atasan dari 

Badan badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap 

tujuan undang-undang melalui :  

a) Jumlah dan arah pengawasan  

b) Penyediaan sumber-sumber Keuangan, dan  

c) Banyaknya tugas-tugas baru (sesudah tugas-tugas yang termuat 

dalam undang-undang  yang telah ada).
102

 

 

Dukungan penuh dari Pemerintah dan DPRD sangat diperlukan 

untuk memberikan motivasi meningkatkan kinerja organisasi. 

Dukungan ini bisa berbentuk :  

(1) Pemberian pembinaan dan arahan-arahan oleh Pejabat 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap langkah-langkah 

BNK Sukoharjo dalam menjalankan misinya.  

(2) Pemberian kesempatan dan kemudahan kepada BNK 

Sukoharjo untuk menyelenggarakan sosialisasi program 

kepada Instansi-instansi Pemerintah  yang terkait.  

(3) Pemberian alokasi Dana dan Pengadaan Fasilitas secara lebih 

proposional untuk peningkatan kinerja Badan ini.  

(4) Pemberian kebijakan kelembagaan untuk lebih memantapkan 

struktur organisasi BNK Sukoharjo terutama dalam 

                                                      
102
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hubungannya dengan hak dan kewajiban yang berhubungan 

denagn Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Badan 

Narkotika Propinsi maupun BNN.  

(5) Pemberikan Pengawasan administrasi maupun keuangan serta 

memberikan evaluasi terhadap kinerja BNK Sukoharjo.  

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dukungan 

berupa hal-hal seperti diuraikan diatas masih dirasakan kurang 

diberikan Pemerintah yaitu :  

(a) Masih rendahnya dukungan dana yang dialokasikan dalam 

APBD  

(b) Masih belum siapnya fasilitas yang diperlukan BNK Sukoharjo 

untuk melaksanakan sejumlah program.  

(c) Masih banyaknya Pejabat teras di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo yang belum mengenal dan memahami 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dan Program-program 

kerjanya.   

Sehubungan dengan hal diatas langkah dan solusi untuk 

meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dengan:  

(a) Bekerja sama dengan Badan Narkotika Propinsi (BNP) 

mengadakan sosialisasi tentang Organisasi dan Program kerja 

BNK Sukoharjo kepada aparat Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo. 

(b) Mentaati komitmen organisasi dengan cara melaksanakan 

seluruh program BNK Sukoharjo, termasuk menyampaikan 

laporan bulanan secara teratur kepada Bupati Sukoharjo selaku 

Penasehat.  

(c) Melakukan lobi kepada Lembaga legislatif Kabupaten 

Sukoharjo untuk menetukan perlunya Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo memprioritaskan Penanggulanagan Narkoba oleh 

BNK Sukoharjo dalam forum resmi. 
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(d) Mencari sponsor tersendiri yang mempunyai visi dan misi yang 

sama dalam mewujudkan tujuan Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba.  

Merupakan langkah-langkah yang strategis dan tepat, 

sehingga diharapkan dalam waktu-waktu yang akan datang 

dukungan dan komitmen dan Pemkab. Sukoharjo semakin 

bertambah. Dari penelitian hasil dari pada usaha diatas, 

walaupun belum direalisasikan telah ada signal peningkatan 

dukungan Pemerintah dari alokasi APBD untuk tahun anggaran 

2009 serta komitmen Perintah Kabupaten Sukoharjo untuk 

melakukan pengadaan beberapa fasilitas secara bertahap. 

  

c. Komponen Masyarakat yang Menerima Penerapan Hukum 

Seperti halnya komponen Pembentukan hukum dan komponen 

penegak hukum, masyarakat  yang terkena aturan hukum dalam proses 

penegakan hukum juga menerima pengaruh dari faktor-faktor sosial 

non hukum. Pengaruh-pengaruh tersebut berperan dalam bentuk 

respon. Sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang 

diterapkan kepadanya. 

Reaksi masyarakat Sukoharjo yang demikian dipengaruhi oleh 

bermacam-macam faktor kepentingan dan nilai-nilai yang ada, yang 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1) Faktor ekonomi 

Faktor ini bersangkut-paut dengan masalah sempitnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia, yang dapat digunakan untuk 

sandaran kehidupan sebagian anggota masyarakat dan keluarganya. 

Keadaan itu sering menjadi penyebab lahirnya perbuatan-perbuatan 

yang oleh hukum dilarang, seperti perjudian, pelacuran, kejahatan 

yang berkaitan dengan Narkoba dan sebagainya. Bukan hanya 

sempitnya lapangan pekerjaann rendahnya kemampuan dan mental 

masyarakat untuk tetap survive dalam menjalankan kehidupan 
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tanpa melanggar hukum sangat berpengaruh terhadap perilaku 

masyarakat. 

Untuk mengatasi faktor ini solusinya adalah seharusnya 

Pemkab. Sukoharjo lebih memperhatikan kemampuan 

masyarakatnya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, kursus-

kursus yang bekerjasama dengan Instansi-Instansi ataupun 

sponsorsip atau LSM, demi mengurangi pengangguran dan 

menjadikan masyarakat terlatih sehingga dapat membuat lapangan 

pekerjaannya sendiri sehingga ekonominya dapat tertopang dengan 

baik. 

2) Faktor sosial 

Faktor-faktor berupa kondisi-kondisi masyarakat, sangat 

menentukan perilaku anggota masyarakat. Terlalu padatnya jumlah 

penduduk, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan 

minimnya keterampilan, rendahnya mental beragama, kendornya 

sistem pengawasan sosial, semakin pudarnya nilai-nilai sosial dan 

keluarga, sangat mempengaruhi perilaku sebagian masyarakat. 

Solusi untuk itu adalah semua pihak terutama Pemkab. 

Sukoharjo dengan DPRD, Instansi-Instansi terkait, tokoh-tokoh 

agama selalu memberikan Pemahaman dengan melakukan 

penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan, dan selalu 

memberikan pengawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan factor sosial tersebut. 

3) Faktor budaya 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan 

kemajuan dibanyak sektor. Banyak perubahan terjadi karenanya. 

Namun dampak sosialnyapun dirasakan oleh masyarakat. Nilai-

nilai sosial tradisional (gotong royong,kekeluargaan, guyup rukun 

dan lain-lain) yang berjiwa gemeenscaft yang selama ini 

menjebatani perhubungan antar warga masyarakat pelan dan pasti 

mengalami degradasi yang mengarah pada semakin lunturnya 
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budaya lokal yang kemudian digantikan dengan budaya lain yang 

memiliki sifat jauh berbeda dengan budaya lokal seperti acuh tak 

acuh dengan lingkungannya, individualis, rendahnya partisipasi 

sosial, perhubungan yang dilandasi pamrih / gessellscaft, semua 

mengarah pada lemahnya kontrol sosial. 

Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi perilaku / gaya / style 

sebagai sebagian anggota masyarakat, khusunya respon mereka 

terhadap proses perlembagaan nilai-nilai baru tentang sesuatu yang 

menyangkut kepentingan mereka. 

Solusi untuk faktor budaya ini adalah dengan selalu 

memberikan pengawasan yang baik dan kontinyu dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga apabila terdapat sesuatu yang berdampak 

negatif terhadap budaya masyarakat, Pemerintah sudah siap dan 

segera menyelesaikannya. 

 

4) Faktor Psikologis 

Akumulasi faktor-faktor diatas ditambah dengan keinginan 

mengaktualisasikan diri secara berlebihan, Keinginan untuk dapat 

digolongkan sebagai yang kelihatan gaul, modern, dan lain-lain 

mendorong sebagian anggota masyarakat tertentu untuk memilih 

berpenampilan dan bergaya hidup yang merugikan menurut ukuran 

yang wajar, berprilaku menyimpang dari nilai-nilai sosial yang 

selama ini dijadikan pegangan oleh masyarakat. Penggunaan 

narkoba sering didorong oleh kondisi-kondisi seperti ini. 

Solusinya adalah dengan selalu memupuk rasa kebersamaan 

dalam masyarakat, melakukan pendekatan melalui tetua-tetua 

tokoh yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dengan 

memberikan nasehat-nasehat, pemahaman-pemahaman kepada 

pengguna narkoba agar mereka tidak terperosok terlalu jauh. 

Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini penulis 

menyampaikan bahwa pada hakekatnya Keputusan Bupati 
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Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 telah dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan program-program kerjanya, sekalianpun disana 

sini masih terjadi kekurangan sebagai akibat dari faktor-faktor 

sosial yang mempengaruhinya. Namun diwaktu yang akan datang 

apabila faktor-faktor diatas mampu diatasi lebih baik lagi ditambah 

dengan semangat kerja yang tinggi yang dilandasi oleh kejujuran, 

keterbukaan, dan akuntabilitas kinerjanya bukan tidak mungkin 

cita-cita yang ingin diraih yaitu Indonesia bebas Narkoba Tahun 

2015 bakal tercapai. Amin. 
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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 

tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam upayanya 

mewujudkan tujuan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba telah  dilaksanakan sebagaimana hasil 

pembahasan diatas yang telah diikuti dengan penjabaran program–program 

kerjanya sebagai hukum bukan hanya menetapkan kaidah-kaidahnya atas 

perilaku masyarakat Kabupaten Sukoharjo, namun lebih dari itu 

dimaksudkan untuk melakukan pola-pola tingkah laku tetapi juga 

berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan 

pola-pola perilakunya yang baru sesuai dengan tugas, fungsi, visi dan misi, 

tujuan dan sasaran. Didalam menjalankan fungsinya, Keputusan Bupati 

Sukoharjo diatas senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-

pola perilakunya yang telah mapan dalam masyarakat. Apabila dilihat 

sebagai suatu proses sosial, penegakan Keputusan Bupati Sukoharjo dalam 

uraian-uraian diatas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana tertuang dalam visi BNK 

Sukoharjo menjadi suatu kenyataan. Proses ini melibatkan para pembuat 

Keputusan, pelakanaan keputusan serta masyarakat yang terkena aturan 

hukum tersebut. Masing-masing komponen tersebut selalu diliputi dengan 

nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non 

hukum (faktor dan personal). Sebagai suatu sistem antara komponen satu 

dengan yang lain saling berhubungan bahkan saling tergantung. Ketiadaan 

salah satu komponen akan berdampak pada pencapaian tujuan penegakan 

hukum.Sekalipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa faktor 

hambatan yang mempengaruhi optimalisasi upayanya seperti dalam tahap 
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pembuatan keputusan, tahap pelaksanaan keputusan hukum itu dan 

pelaksanaan keputusan hukum itu oleh masyarakat seperti tersebut dalam 

pembahasan diatas. Memang banyak kendala dalam mewujudkan tujuan 

pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

dalam kinerja Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, namun BNK 

Sukoharjo akan terus berusaha mengoptimalkan seluruh kinerjanya. 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan keputusan Bupati 

Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) dalam usahanya mewujudkan tujuan 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba? dan solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang timbul tersebut  

yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor Komponen Pembuat Keputusan, yaitu : 

1) Kurangnya komitmen antara eksekutif dan legislative yang  kuat. 

2) Kecilnya alokasi anggaran untuk P4GN dari APBD Kabupaten 

Sukoharjo 

3) Belum tersedianya beberapa fasilitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan program-program kerja, baik pada fungsi 

pencegahan, penindakan/penegakan hukum dan terutama pada 

fungsi Terapi dan Rehabilitasi. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diambil solusi dengan selalu 

melakukan pembicaraan ataupun mengundang para anggota 

legislative daerah dalam segala kegiatan Badan Narkotika 

Kabupaten Sukoharjo, sehingga para anggota legislative 

mengetahui langsung, merasakan dan diharapkan bisa menyadari 

bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kaum muda. 

 

b. Faktor Komponen Pelaksana Keputusan, yaitu : 

1) Masih terbatasnya Sumber daya manusia yang berkompeten 

menangani bidang tugasnya, terutama pada bidang pencegahan dan 

bidang Terapi/Rehabilitasi khususnya Rehabilitasi sosial. 
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2) Masih rendahnya dukungan dana yang dialokasikan dalam APBD 

3) Masih belum siapnya fasilitas yang diperlukan BNK Sukoharjo 

untuk melaksanakan sejumlah program. 

4) Masih banyaknya Pejabat teras di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo yang belum mengenal dan memahami Badan 

Narkotika Kabupaten Sukoharjo dan Program-program kerjanya.   

Sehubungan dengan hal diatas, langkah dan solusi untuk meningkatkan 

kinerja dalam mencapai tujuan dengan:  

(a) Bekerja sama dengan Badan Narkotika Propinsi (BNP) mengadakan 

sosialisasi tentang Organisasi dan Program kerja BNK Sukoharjo kepada 

aparat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.  

(b) Mentaati komitmen organisasi dengan cara melaksanakan seluruh program 

BNK Sukoharjo, termasuk menyampaikan laporan bulanan secara teratur 

kepada Bupati Sukoharjo selaku Penasehat.  

(c) Melakukan lobi kepada Lembaga legislatif Kabupaten Sukoharjo untuk 

menetukan perlunya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memprioritaskan 

Penanggulanagan Narkoba oleh BNK Sukoharjo dalam forum resmi. 

(d) Mencari sponsor tersendiri yang mempunyai visi dan misi yang sama 

dalam mewujudkan tujuan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, 

dan Peredaran Gelap Narkoba 

 

c. Faktor Komponen Masyarakat yang Menerima Penerapan Hukum, berupa:  

1) Faktor ekonomi 

Faktor ini bersangkut-paut dengan masalah sempitnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia. 

Solusi nya adalah seharusnya Pemkab. Sukoharjo lebih 

memperhatikan kemampuan masyarakatnya, dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang bekerjasama dengan 

Instansi-Instansi ataupun sponsorsip atau LSM, demi mengurangi 

pengangguran dan menjadikan masyarakat terlatih sehingga dapat 
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membuat lapangan pekerjaannya sendiri sehingga ekonominya 

dapat tertopang dengan baik. 

 

2) Faktor sosial 

Berupa kondisi-kondisi masyarakat, sangat menentukan perilaku 

anggota masyarakat.  

Solusi untuk itu adalah semua pihak terutama Pemkab. Sukoharjo 

dengan DPRD, Instansi-Instansi terkait, tokoh-tokoh agama selalu 

memberikan Pemahaman dengan melakukan penyuluhan-

penyuluhan, pelatihan-pelatihan, dan selalu memberikan 

pengawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan factor 

sosial tersebut. 

3) Faktor Budaya 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan 

kemajuan dibanyak sektor. Banyak perubahan terjadi karenanya 

dan dampak sosialnyapun dirasakan oleh masyarakat. 

Solusi untuk faktor budaya ini adalah dengan selalu memberikan 

pengawasan yang baik dan kontinyu dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga apabila terdapat sesuatu yang berdampak negatif terhadap 

budaya masyarakat, Pemerintah sudah siap dan segera 

menyelesaikannya. 

4) Faktor Psikologis 

Akumulasi faktor-faktor diatas ditambah dengan keinginan 

mengaktualisasikan diri secara berlebihan, Keinginan untuk dapat 

digolongkan sebagai yang kelihatan gaul, modern, dan lain-lain 

mendorong sebagian anggota masyarakat tertentu untuk memilih 

berpenampilan dan bergaya hidup yang merugikan menurut ukuran 

yang wajar, berprilaku menyimpang dari nilai-nilai sosial yang 

selama ini dijadikan pegangan oleh masyarakat. Penggunaan 

narkoba sering didorong oleh kondisi-kondisi seperti ini. 
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Solusi nya adalah dengan selalu memupuk rasa kebersamaan dalam 

masyarakat, melakukan pendekatan melalui tetua-tetua tokoh yang 

mempunyai pengaruh dalam masyarakat dengan memberikan 

nasehat-nasehat, pemahaman-pemahaman kepada pengguna 

narkoba agar mereka tidak terperosok terlalu jauh.  

 

Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 

tahun 2004 tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 

dalam upayanya mewujudkan tujuan pencegahan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diketahui bahwa faktor 

Sosial sangat mempengaruhi penerapan hukum di dalam masyarakat, 

kaarena hukum sendiri adalah suatu proses sosial yang senantiasa 

menerima pengaruh dan mempengaruhi kondisi-kondisi sosial 

masyarakat. 
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B. IMPLIKASI  

Dari hasil penelitian yang disimpulkan dalam kesimpulan diatas, maka 

implikasinya adalah :  

1. Kebijakan Bupati Sukoharjo dengan menetapkan Keputusan Nomor 

300/478 Tahun 2004 tentang BNK Sukoharjo yang diikutui Program-

program kerjanya ternyata dapat diimplementasikan oleh Pengurus BNK 

Sukoharjo, sekalipun diketemukan beberapa hambatan yang bersifat 

mendasar. Dalam keadaan yang serba terbatas temuan tersebut adalah 

suatu prestasi yang harus mendapatkan apresiasi dari semua kalangan 

masyarakat dan khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Aprsesiasi 

dapat diwujudkan melalui pemberian dukungan financial dan penyediaan 

fasilitas yang diperlukan.  

2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam waktu waktu yang akan datang 

dalam rangka melindungi masyarakat Sukoharjo dari ancaman bahaya 

Narkoba harus lebih memprioritaskan usaha-usaha Pencegahan 

pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) 

karena diprediksikan dalam waktu yang akan datang frequensi kejahatan 

yang berkaitan dengan Narkoba akan semakin meningkat.  

3. Pengurus Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo harus lebih 

meningkatkan kualitas kinerjanya dengan memperkokoh koordinasi antar 

bagian dan fungsi dalam Badan Narkotika Kabupaten., dengan Bupati 

sebagai Kepala Daerah serta dengan Badan Narkotika Propinsi (BNP) 

maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).  

4. Temuan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

terhadap Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 2004 tentang 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, merupakan masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang harus ditindak lanjuti dengan 

program perbaikan kondisi masya 
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C. SARAN   

Masalah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran 

Gelap Narkoba ( P4GN ) adalah suatu pekerjaan yang tidak boleh ditunda lagi. 

Temuan dan pengungkapan pabrik-pabrik yang secara illegal memproduksi 

Narkoba di Jakarta, Serang, Banyuwangi, Surabaya, Bogor, Semarang, 

Tangerang, Bandung dan lain-lain oleh Badan Narkotika Nasional 

menunjukkan betapa dekatnya masyarakat Indonesia dengan Narkoba. Oleh 

karena itu diperlukan usaha-usaha penanggulangan yang tidak konvensional 

dan telah diimplementasikan oleh Badan Narkotika maupun badan sejenis lain 

di daerah.  

Usaha yang dimaksud adalah menerapkan strategi penanggulangan yang 

tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja yang bersifat 

represif, akan tetapi digunakan pula sarana-sarana non penal untuk mencari 

sebab-sebab terjadinya kejahatan (Narkoba) di tengah arena pergaulan 

masyarakat yang meliputi bidang sosial, ekonomi, keluarga dan lain-lain. 

Sehubungan dengan itu penanggulangan narkoba tidak cukup oleh Polisi dan 

struktur Penegakan hukum yang lainnya, melainkan harus melibatkan 

komponen yang lain dalam kompetensinya masing-masing. Yang tidak kalah 

pentingnya yaitu bahwa semua kegiatan itu harus terkoordinir dan terintegrasi 

dengan baik, dibawah satu atap, satu system, satu kebijakan, satu organisasi 

yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika  Propinsi 

(BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota (BNK). Namun disisi lain 

komponen tersebut juga terikat pada system organisasi dan disiplin 

Instansinya masing-masing.  

Didalam prakteknya Badan semacam ini rentan dengan kesalah pahaman 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan 

dengan Keuangan, Ketenagaan, Koordinasi, Tanggung jawab dan lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini Penulis mengajukan 

saran-saran sebagai berikut :  

1. Untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo dalam rangka Implementasi Keputusan Bupati Sukoharjo 
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Nomor 300/478 Tahun 2004, di bidang pendanaan dan pengadaan fasilitas, 

diperlukan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lain 

yang lebih tinggi yang secara eksplisit dan memaksa menunjuk kewajiban 

itu.  

2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku penyelenggara Pemerintah 

bersama-sama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo perlu 

menggalakan atau memperhebat usaha-usaha  penanggulangan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara menangani 

masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat secara lebih 

serius, kalau perlu membentuk tim yang terdiri dari para ahli dari 

Perguruan Tinggi, mengalokasikan anggaran yang memadai dan 

menetapkan Program Penangulangan narkoba sebagai Top Issue yang 

mendapat prioritas yang diutamakan.  

3. Diperlukan sosialisasi , penyuluhan dan kampanye yang lebih luas tentang 

Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo dan Program-program kerjanya 

kepada masyarakat umum, lembaga-lembaga / instansi publik maupun 

swasta. Dengan cara ini diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa 

masalah narkoba adalah masalah dan tanggung jawab bersama seluruh 

komponen masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Partisipasi masyarakat dalam 

bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah merupakan bukti 

keberhasilan program ini.  

4. Berdasarkan pengalaman dan keterbatasan penulis dalam melaksanakan 

penelitian di bidang ini, Penulis mengusulkan untuk diadakan penelitian 

lanjutan yang lebih mendalam tentang beberapa aspek yang berkaitan 

dengan Pelaksanaan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/478 Tahun 

2004 yang dalam penelitian ini belum sempat dibahas, karena berada di 

luar fokus penelitian ini. 
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