
 1 

Upaya pemberantasan dan penanggulangan  
tindak pidana narkoba   

oleh kepolisian kota besar ( Poltabes ) 
Surakarta  

 
 

TESIS 
 
 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum 

 

Minat Utama : Hukum & Kebijakan Publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  OLEH : 

Agustin Hardiyanto 

NIM: S310906201 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
S U R A K A R T A 

2008 
 
UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA NARKOBA  
OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR ( POLTABES ) 

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



 2 

SURAKARTA  
 
 

DISUSUN OLEH : 

A. Hardiyanto 

NIM: S.310906201 

 
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing : 

 

Dewan Pembimbing 

 

Jabatan Nama Tanda tangan Tanggal 

 
1. Pembimbing  I 

 

 

2. Pembimbing  II 

 
Prof.Dr.H.Setiono,SH.MS 

NIP. 130 345 735 

 
 

WT.Novianto,S.H.,M.Hum. 
NIP.  131 472 284 

 

 
………….. 

 

 

………….... 

 
………… 

 

 

………… 

 

Mengetahui : 

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum 

 

 

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. 
NIP. 130 345 735 

UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN 
TINDAK PIDANA NARKOBA  

OLEH KEPOLISIAN KOTA BESAR ( POLTABES ) 
SURAKARTA  

 

DISUSUN OLEH : 

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



 3 

A. Hardiyanto  
 

NIM: S.310906201 

 

Telah disetujui oleh Tim Penguji : 

Jabatan     Nama                             Tanda Tangan       Tanggal  

 

Ketua        Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.   ..…………..                   ……… 

 

Sekretaris   Dr. I Gusti Ayu KRH., SH., MM.  ……………..                 ……… 

 

Anggota       1.  Prof.Dr.H.Setiono SH MS       ……………..                  ……… 

                      

                    2.  W.T.Novianto  SH.,M.Hum        ....................  .                ………   

 

Mengetahui,  

 

Ketua Program Studi   Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS.            .............      ………. 

Ilmu Hukum                  

 

 

Direktur Program         Prof. Drs. Suranto, MSc., Ph.D.         ………..       ……...  

Pascasarjana                  

 

 

PERNYATAAN 

 

Nama  :  A. Hardiyanto 

NIM  :  S.310906201 

   
  Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :                           “ Upaya 

Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana  Narkoba  Oleh  Kepolisian Kota Besar 
(Poltabes) Surakarta.”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis 

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



 4 

tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
  Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari 
tesis tersebut. 

 

 

                                Surakarta,   Maret 2008 

                             Yang membuat pernyataan, 

 

 

      A. Hardiyanto  

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Tesis yang berjudul : “ Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkoba Oleh Kepolisian Kota Besar   ( Poltabes ) Surakarta ”.  

 Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta 

bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan 

kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam 

kepada :  

1. Bapak Prof. Drs. Suranto, MSc., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus sebagai Pembimbing I yang banyak 

memotivasi penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis. 

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



 5 

3. Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas 

membantu, membimbing dan mengarahkan penulis. 

4. Ibu Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi. 

5. Bapak / Ibu Tim Penguji Tesis Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  

6. Kedua Orang tua  dan segenap saudaraku di manapun berada yang merupakan sumber inspirasi dan 

motivasi. 

7. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan moril serta doa yang 

tulus dalam menyelesaikan studi S2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2006, khususnya Konsentrasi  Hukum Dan Kebijakan 

Publik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu  dalam 

penyusunan tesis ini. 

  Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari 

sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian 

selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan seperti halnya peribahasa  

Tiada gading yang tak retak, maka di mohon saran demi penyempurnaan penulisan ini. . Akhirnya, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. 

Amin. 

 

             Surakarta,   Maret 2008 

     

  

                Penulis  

 

 

 

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



 6 

 

 

DAFTAR ISI 
 

                          Halaman 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN  PEMBIMBING .............................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ................................................ iii 

PERNYATAAN .............................................................................................. iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v 

DAFTAR ISI ................................................................................................... vii 

ABSTRAK …………………………………………………………………... ix 

ABSTRACT ………………………………………………………………… x 

BAB I    PENDAHULUAN ……………………………………………... 1 

 A. Latar Belakang Masalah ………………………………….. 1 

 B. Rumusan Masalah ............................................................... 5 

 C. Tujuan Penelitian ................................................................ 6 

 D. Manfaat Penelitian .............................................................. 6 

BAB II   KERANGKA TEORI .................................................................. 8 

 A. Landasan Teori .................................................................... 8 

  1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana …………... 8 

  2. Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba ..... 13 

  3. Teori Implementasi .................................................... 17 

  4. Teori Kebijakan Publik .............................................. 21 

  5. Teori Bekerjanya Hukum ........................................... 24 

 B. Kerangka Berpikir ............................................................... 34 

BAB III   METODE PENELITIAN ............................................................. 36 

 A. Jenis Penelitian .................................................................... 36 

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



 7 

 B. Lokasi Penelitian ................................................................. 38 

 C. Jenis dan Sumber Data …………………………………… 39 

 D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………….. 41 

 E. Teknik Analisis Data ……………………………………... 42 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………... 45 

 A. Hasil Penelitian …………………………………………... 45 

  

1. Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar 

Surakarta …………………... 

 

 

45 

  2. Hasil Wawancara ........................................................ 56 

 B. Pembahasan ......................................................................... 64 

BAB V   PENUTUP .................................................................................... 72 

 A. Kesimpulan ......................................................................... 72 

 B. Implikasi .............................................................................. 72 

 C. Saran-saran .......................................................................... 73 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... 74 

LAMPIRAN  

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



 8 

ABSTRAK 
 

A. Hardiyanto. S.310906201. 2008. “ Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkoba  Oleh  Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta ”. 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberantasan dan 
penanggulangan tindak pidana narkoba oleh  Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) 
Surakarta.  
   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif ( descriptive research ), 
dengan pendekatan kuatitatif dan kualitatif.  Metode penelitian dengan mendasarkan 
pada konsep hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik-
evaluatif  Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis 
secara logis sistematis. 
   Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan 
masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa masih adana pelku 
tindak pidana / kejahatan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta 
tersebut disebabkan  antara lain (1) Dari aspek struktur hukum ( legal structure ), yaitu 
minmnya jumlah sumber daya manusia ( SDM petugas ), masih adanya oknum-oknum 
petugas yang mengambil kesempatan / keuntungan pribadi dalam kasus narkoba, 
terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengungkapan secara cepat 
proses penyelidikan dan penyidikan; (2) Dari aspek substansi hukum ( legal substance 
), sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana sudah cukup berat akan tetapi dalam 
penerapannya sering terjadi kesiimpang siuran karena belum adanya peraturan 
pelaksana yang mmberikan pedoman kongkrit mengenai jenis / klasifikasi perbuatan, 
sehingga terkadang cukup menyulitkan petugas dalam membedakan jenis / klasifikasi 
tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan, disamping itu belum adanya peraturan 
yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat / pelapor; (3) Dari aspek 
budaya hukum          ( legal culture ), masih sedikitnya partisipasi masyarakat untuk 
membantu mengungkapkan tindak kejahatan ini, hal ini disebabkan masih dirasakan 
belum terjaminnya aspek perlindungan terhadap masyarakat / pelapor. Disamping itu 
masyarakat menganggap bahwa kejahatan ini termasuk dalam kejahatan yang 
dilakukan secara individu.  
 Peneliti memberikan saran / rekomendasi perlu adanya upaya meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba , misalnya 
dengan membentuk satgas-satgas anti narkoba di masyarakat, pemberian insentif bagi 
pelapor / masyarakat dan adanya perlindungan terhadap saksi. Disamping itu 
pembenhan dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum yang didukung 
dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.  

 

 
 

 
ABSTRACT 
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A. Hardiyanto. S 310906201. The Efforts Taken by the Municipal Police of Surakarta to Combat 
and Prevent Drugs Abuse. Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. 
 
The research aims at revealing the efforts taken by the Municipal Police of Surakarta to combat and 
prevent drugs abuse. 

The research is a descriptive and non doctrinal one based on the fifth concept of law. The data 
were analyzed through logical and systematic method. 

The results of the research show that drug abuses in the jurisdiction of municipal police of 
Surakarta remain to take place due to the following factors: a) Based on the legal structure, there are 
some authorities who tend to make the drug abuse cases as commodity for their own benefits. There is 
also a lack in the infrastructure for the authorities to take quick action to solve a drug abuse case. b.) 
Based on the legal substance, the punishments for drug abuse have been firm but their implementations 
are sometimes confusing for the authorities since there is no implementation rule that they can refer to 
in classifying a drug abuse. In addition, there is also no law protection for people who disclose a drug 
case. c) Finally based on legal culture: the participatory action from the society to disclose a drug abuse 
remains low due to the absence of law protection. Moreover, people tend to consider drug abuse as 
personal privacy. 

This research thus suggests the authorities need to boast society participation in combating 
drug abuse by giving incentive for those who disclose a case, establishing anti drug civilian task force in 
the society, and improving the professionalism of the authorities along with the procurement of 
infrastructure to support their task in combating drug abuse. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sidang umum ICPO ( International Criminal Police Organization ) 

ke-66 Tahun 1997 di India, dinyatakan Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi 

negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obat terlarang narkotika. 

Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah 

meningkat menjadi salah satu negara tujuan, dan bahkan telah meningkat menjadi 

Negara produsen dan eksportir ( Republika, 27 Oktober 1999 ).   

Menurut Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika ( Granat ), peredaran uang 

dalam transaksi bisnis narkotika setiap harinya sekitar Rp. 800 millar atau 24 

trillun rupiah per bulan ( Republika, 21 Mei 2006 ). Sehingga dalam kondisi 

demikian, kasus narkotika di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan. Selain itu yan sangat memprihatikan bahwa penanganan kasus 

narkotika tidak pernah tuntas karena dari sejumlah kasus yang ada baru 10 persen 

yang sampai ke pengadilan ( Granat, Republika 21 Mei 2006 ).  

Fenomena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan 

terlarang ( narkoba ), kiranya dapat dijadikan sinyalemen terhadap adanya upaya 

penghancuran bangsa Indonesia melalui perusakan mental generasi muda. Dari 

berbagai bentuk daya upaya untuk menanggulangi persoalan narkoba itu, sampai 

kini dapat dikatakan yang terpantau barulah puncak gunung es-nya saja. Lebih 

lanjut Henry Yosodiningrat menyatakan bahwa Indonesia kini gencar dibidik 

sebagai pasar narkoba oleh pihak tertentu bukan semata karena profit, tapi untuk 

penghancuran. Sekarang masih dijual, mungkin nanti narkoba digratiskan               

( Republika, 11 Maret 2007 ). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persoalan 

narkoba sudah menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. 

Adanya upaya-upaya terhadap perusakan mental generasi muda bangsa 

Indonesia itu kian terlihat dari data-data sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan 

Narkotika Nasional ( BNN ) bahwa pengguna terbesar adalah anak-anak dari 
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kalangan dunia pendidikan. Pelaku tindak pidana narkoba dilihat dari pendidikan 

pelaku terdiri dari kalangan SD sebanyak 8.449 orang; SLTP sebanyak 21.068 

orang; SLTA sebanyak 52.185 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 3.987 orang 

( Sumber BNN, Republika, 11 Maret 2007 ). Kenyataan itu sejalan dengan 

pernyataan Riyanto ( Solopos, 13 Maret 2007 ) bahwa remaja sangat potensial 

menjadi sasaran peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya ( narkoba ), 

terlebih mereka yang berasal dari keluarga mampu. Kecuali itu, terjadinya 

peningkatan grafik pengguna narkoba dari tahun ke tahun, dapat dikatakan 

merupakan bentuk semakin kuatnya rongrongan terhadap upaya-upaya perusakan 

bangsa Indonesia. Rongrongan dari persoalan narkoba itu akan terus menguat 

seiring dengan adanya kemajuan berbagai bentuk kemajuan ilmu dan teknologi, 

utamanya dengan adanya sarana teknologi informasi yang berskala global seperti 

halnya internet. Maka kedepannya, persoalan narkoba akan mengeliminir 

persoalan batas-batas wilayah. 

Dari skala global diketahui, sebagaimana dilaporkan oleh United Nation 

Office on Drug and Crime ( UNODC ) dalam laporannya yang bertajuk World 

Drug Report 2006, dinyatakan bahwa prevalensi terakhir penyalahgunaan narkoba 

di dunia sebesar 5% dari populasi dunia yang diperkirakan sekitar 200 juta orang   

( Republika, 11 Maret 2007 ). Prevalensi atau meratanya persoalan narkoba di 

tingkat global di atas termasuk didalamnya adalah wilayah Surakarta. Dari data 

yang ada menunjukkan bahwa dari tahun 2002 - 2006 Kepolisian Kota Besar           

( Poltabes ) Surakarta pada setiap tahunnya tidak pernah lepas dari penanganan 

kasus narkoba. Naik turunnya grafik penanganan kasus narkoba yang dihadapi 

oleh Poltabes Surakarta pada setiap tahunnya, dapat diindikasikan sebagai berituk 

telah adanya daya upaya penanggulangan penggunaan narkoba. 

Suatu daya upaya pada hakekatnya merupakan perwujudan dari adanya 

kecerdikan, kepintaran yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun konsep, 

asas, garis haluan, mulai dari perencanaan sampai dengan bagaimana bentuk 

pelaksanaannya, dalam dan untuk menangani suatu pekerjaan. Dengan demikian 

tindakan pemberantasan dan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh 
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Poltabes Surakarta pada hakekatnya telah digariskan dalam suatu bentuk kebijakan 

yang selaras dengan karakter masyarakat wilayah Surakarta. Dengan kata lain, 

walaupun telah ada akses perundang-undangan yang mengatur penanganan 

narkoba dari pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya Poltabes Surakarta harus 

pula mengatur kebijakan sendiri dalam penangannya. Kebijakan, sebagaimana 

ditegaskan Peter dan Yenny  ( 1991 : 201 ) adalah suatu kecerdikan, kepintaran, 

garis haluan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan kepemimpinan, terutama pada 

pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. 

Kaitannya dengan kecerdikan dan kepintaran menanggulangi masalah 

narkoba maka yang dimaksud adalah dalam hal bagaimana Poltabes Surakarta 

menemukan dan menyelesaikan berbagai modus operandi peredaran narkoba, 

misalnya memantau penyelundupan lewat bandara udara, lewat paket / kiriman 

pos, ditelan sementara, dililitkan di badan, disembunyikan dibagian tubuh tertentu. 

Kecuali itu bagaimana menemukenali berbagai bentuk kejahatan yang bersifat 

terorganisir seperti halnya yang dilakukan 2 orang atau lebih, memiliki power, 

memiliki akses dan lain-lain. Termasuk menemukenali kejahatan yang bersifat 

transnasional yaitu tidak mengenal batas wilayah, pelaku bisa WNA / pribumi, dan 

memiliki sarana yang canggih. Di samping persoalan mata rantai peredaran 

narkoba, mulai dari produsen, bandar gede, jaringan putus di kurir, bandar 

kecil/pengedar sampai dengan konsumen / pengguna. Persoalan-persoalan dasar 

yang demikian tentu tidak terlepas faktor karakter sosial budaya di wilayah 

Surakarta yang selanjutnya dijadikan bagian dari pertimbangan Poltabes Surakarta 

dalam menentukan kebijakan penanggulangan narkoba. Dengan kata lain, 

pengambilan kebijakan untuk penanggulangan narkoba akan dijalankan selaras 

dengan terjadinya berbagai bentuk perubahan sosial budaya masyarakat dan 

seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang ikut memudahkan pula bagi 

peredaran narkoba. 
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Adanya hukum pidana formal / perundang-undangan yang menyertai 

tindakan aparat kepolisian di wilayah Poltabes Surakarta sekaligus adanya sanksi 

pidana berat bagi para pelaku narkoba, seperti di antaranya diatur dalam UU 

Psikotropika No. 5 Th. 1997 dan UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,  

beberapa sanksi pidana yang diterapkan, misalnya : memproduksi, mengedarkan, 

dikenai pidana penjara 15 tahun / denda 100 juta ( pasal 60 ); memiliki, 

menyimpan, dikenai pidana penjara 5 tahun / denda 100 juta ( pasal 62 ); 

menggunakan psikotropika golongan 1, dikenai pidana penjara minimal 4-15 tahun 

/ denda 150-750 juta ( pasal 59 ). Juga dalam UU Narkotika No. 22 Tahun 1997, 

memberikan sanksi pidana bagi penjual, pembeli menjadi perantara dengan penjara 

20 tahun / denda 1 milyar ( pasal 82 ); memiliki, menyimpan, menguasai golongan 

I dikenai penjara 10 tahun / denda 500 juta ( pasal 78 ).  

Demikian pula sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap 

para pelaku kejahatan ini masih dinilai belum memberikan rasa takut, padahal 

selama ini penjatuhan sanksi pidana dimaksudkan sebagai politik pemerintah 

sebagai salah satu tindakan prevensi dalam penanggulangan tindak pidana 

narkotika tersebut.  

Akan tetapi meskipun telah ada sanksi pidana yang demikian berat, namun 

pada kenyataannya tidak menyurutkan sebagian pelaku tindak pidana narkotika. 

Bahkan ada sinyalemen dari gejala- gejala yang ada menunjukkan kecenderungan 

yang meningkat, terutama dalam skala global. Sementara kejadian di wilayah 

Surakarta sebagaimana telah disinggung di atas, penanganan kasus narkoba 

menunjukkan grafik turun naik yaitu dari data yang ada, diketahui bahwa kasus 

narkoba yang ditangani Poltabes Surakarta pada tahun 2002 sebanyak 34 kasus, 

tahun 2003 sebanyak 57 kasus, tahun 2004 sebanyak 63 kasus, tahun 2005 

sebanyak 92 kasus, dan tahun 2006 sebanyak 35 kasus. 

Pada kenyataannya, walaupun telah terjadi penurunan kasus di tahun 2006, 

tetapi tindak pidana narkoba tetap ada. Hal demikian berarti, tindakan kebijakan 

harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan ke depan dan yang bersifat tindak 

lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba pada dasarnya harus 
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bersifat multi-dimensi, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan 

penanganannya. Dari fenomena kebijakan yang muncul terlihat adanya kegiatan 

dari pihak kepolisian berupa pemasangan baliho, spanduk, himbauan, pemasangan 

stiker. Juga adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dialog interaktif dengan 

warga masyarakat luas, seminar-seminar, pemantauan tempat hiburan. Kecuali itu, 

banyak media masa yang menginformasikan hasil dari tindakan proses sidik, razia-

razia yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta. Langkah-langkah kebijakan yang 

telah dilakukan oleh Poltabes Surakarta dalam menangani tindak pidana narkoba di 

atas, di samping sebagai tugas dan kewajiban atas pekerjaannya, pada hakekatnya 

merupakan suatu bentuk daya upaya untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan 

negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dari kenyataan yang 

ada, walaupun telah ada sanksi pidana yang berat, akan tetapi pelaku tindak pidana 

narkotika masih tetap ada sampai sekarang. Terkait dengan berbagai upaya 

penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Poltabes Surakarta maka 

merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh melalui penelitian 

dengan judul :" Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan Terhadap Tindak 

Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta ”  

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atas 

penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar 

Surakarta. Mengingat bahwa keberhasilan-keberhasilan atas penanganan kasus 

narkoba yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta selalu dihadapkan pada 

fenomena-fenomena baru seiring dengan terjadinya berbagai perubahan pola 

kehidupan sosial budaya masyarakatnya, maka persoalan inilah yang selanjutnya 

dijadikan tumpuan perumusan masalah penelitian. Karena itu upaya 

pemberantasan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah 

hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta selanjutnya akan dijadikan pijakan untuk 

merumuskan masalah penelitian ini.  
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : ” Mengapa Upaya 

Pemberantasan Dan Penanggulangan  Oleh Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) 

Surakarta  masih belum dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba ? “  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa  Kepolisian Kota Besar 

( Poltabes ) Surakarta masih belum dapat mencegah terjadinya tindak 

pidana narkoba . 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya 

pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah 

Kepolisian Kota Besar Surakarta. 

 
2. Tujuan Subyektif. 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap teori-teori dan 

peraturan hukum yang diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi 

masalah hukum yang terjadi di masyarakat. 

b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun tesis sebagai syarat 

untuk memperoleh Derajat Magister pada Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan 

nantinya akan mempunyai manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis. 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada 

Hukum Kebijakan Publik. 

b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan penanggulangan 

tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta 

dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan pelaku tindak pidana 
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narkoba  

c. Memberikan gambaran-gambaran secara umum untuk acuan bagi 

penelitian sejenis di masa mendatang. 

 
2. Manfaat Praktis. 

a. Dapat memberi informasi yang berkaitan dengan kebijakan 

penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota 

Besar ( Poltabes ) Surakarta. 

b. Dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak 

yang berwenang dalam penentuan kebijakan penanggulangan tindak pidana 

narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta. 

c. Bagi Perguruan Tinggi bisa dijadikan data rujukan untuk mengkaji 

kebijakan publik utama terkait dengan upaya penanggulangan tindak 

pidana narkoba.  
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

 

A. Landasan Teori. 

Untuk melihat fenomena penelitian agar dapat dicapai ketelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu kiranya ditegaskan pemikiran-

pemikiran yang melingkupi dan sekaligus menegaskan batasan-batasan wilayah 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, selanjutnya dipaparkan 

tinjauan pustaka dari persoalan-persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a) Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli 

berbeda-beda antara satu dengan ahli yang lainnya. Sehingga dalam 

memperoleh pendefinisian mengenai tindak pidana sangatlah sulit. Kata         

“ tindak pidana ” merupakan terjemahan dari “ strafbaar feit ”. Perkataan       

“ feit ” berarti sebagian dari kenyataan atau “ een gedeelte van     

werkelijkheid ”, sedangkan “ strafbaar ” berarti dapat dihukum. Sehingga 

secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum ( Lamintang, 1997 : 181 ). Soesilo memakai 

istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang 

dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau 

dialpakan, maka orang yang melakukan atau mengalpakannya itu diancam 

dengan hukuman ( R. Soesilo, 1977 : 4 ). 

Moeljatno ( 2002 ) memakai istilah “ perbuatan pidana ” oleh karena 

pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak 

yang hanya menyatakan kongkrit. Tirtaamidjaja memakai istilah                    

“ pelanggaran pidana ” dan Utrecht memakai istilah “ peristiwa pidana ”. 

Lebih lanjut, dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan 

dengan delik, yang berasal dari bahasa latin delictum. Dalam Kamus Umum 
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Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dihukum karena 

melanggar undang-undang. 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa pada intinya tindak pidana yaitu suatu 

perbuatan yang melanggar peraturan dan dapat dihukum.    

b) Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut pengetahuan hukum pidana, terdapat dua pandangan 

mengenai unsur-unsur tindak pidana ( syarat pemidanaan ), yaitu : 

1) Pandangan Monoistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau 

perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak 

memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan 

undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana 

dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, 

dan unsur alasan penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; 

dan 

2) Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan 

pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur 

perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum 

saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana 

dan dapat dipidana.  

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak 

pidana, yaitu : 

1) Adanya perbuatan; 

2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa 

perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan 

tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak 

disebutkan dalam undang-undang; 
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3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. 

Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan 

undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan 

tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga 

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat; 

4) Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti 

orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya 

terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan 

kehendaknya sendiri; 

5) Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang 

melakukan tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan ( sembrono, kurang 

hati-hati, kurang waspada ) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; 

dan 

6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu 

tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya 

bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu 

perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), 

keadaan darurat ( noodtoestand ), bela diri ( noodwear ), melaksanakan 

undang-undang ( teruitvoering van een wettelijk voorschrift ), dan 

melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah ( ambtelijk 

bevel ). 

c) Jenis-jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. 

Kejahatan ( recht delict ) dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan dipidana lebih berat 

daripada pelanggaran. Sedangkan pelanggaran ( wets delict ) adalah 

perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang 
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menyebutnya sebagai delik, dengan pidana yang relatif ringan. 

 

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang 

perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada 

akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan ( Pasal 160 KUHP ) dan 

penghinaan ( Pasal 315 KUHP ). Tindak pidana materiil yaitu tindak 

pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, 

contohnya pembunuhan ( 338 KUHP ); 

3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan. 

Tindak  pidana  dengan  unsur  kesengajaan  ( delict dolus ) 

merupakan  tindak  pidana  yang  terjadi  karena  pelaku  memang 

menghendaki  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  termasuk 

mengetahui  timbulnya  akibat  dari  perbuatan  tersebut,  misalnya 

pembunuhan  berencana  ( Pasal 340 KUHP ).  Sedangkan  tindak pidana  

dengan  unsur  kealpaan  ( delict culpa )  merupakan  tindak  pidana yang  

terjadi  sementara  sebenarnya  pelaku  tidak  berkeinginan  untuk  

melakukan  perbuatan  itu,  demikian  pula  dengan  akibat  yang  

ditimbulkannya  atau  tidak  adanya  penduga-dugaan  yang  diharuskan  

oleh  hukum  dan  penghati-hatian  oleh  hukum, misalnya : karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang ( Pasal 359 KUHP ); 

4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. 

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, 

diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota 

keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana biasa yaitu tindak 

pidana yang dapat dituntut, diproses, dan diadili walaupun tidak ada 

pengaduan; 
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5) Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana tidak Berlangsung 

Terus. 

Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang 

terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya : merampas kemerdekaan 

seseorang ( Pasal 333 KUHP ). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau 

tindak pidana yang berjalan habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada 

suatu saat, misalnya : pembunuhan ( Pasal 338 KUHP ); 

6) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis, dan Tindak 

Pidana Commissionis per Ommissionis Commissa.  

Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya : 

penipuan ( Pasal 378 KUHP ). Tindak pidana ommissionis merupakan 

pelanggaran terhadap keharusan yang diadakan oleh undang-undang, 

misalnya : tidak menolong orang dalam keadaan bahaya ( Pasal 531 

KUHP ). Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana commissionis 

per ommissionis commissa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang 

diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau 

tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : 

seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu ( Pasal 

338 dan Pasal 340 KUHP ); dan 

7) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan Pemberatan. 

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok 

tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : penganiyaan          

( Pasal 351 KUHP ). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak 

pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, 

misalnya : pencurian pada waktu malam ( Pasal 363 KUHP );  

8) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda. 

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi cukup 

dengan satu kali perbuatan, misalnya : pembunuhan ( Pasal 338 KUHP ). 
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Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi 

bila dilakukan berkali-kali, misalnya : penadahan ( Pasal 481 KUHP ); 

9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang 

perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak 

pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam 

undang-undang lain, misalnya : tindak pidana narkoba. 

2. Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba ( Narkotika dan Obat-

obatan Terlarang ). 

Berbicara mengenai ketentuan hukum mengenai Narkoba maka secara 

yuridis formal mencakup Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai 

Narkotika  dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika.  

Narkotika pada hakekatnya merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan persoalan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kesehatan 

No. 23 Tahun 1992 yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Apabila narkotika disalahgunakan akan menimbulkan penderitaaan bagi 

pemakai dan lingkungan masyarakatnya serta sekaligus akan menjadi beban 

sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah penggunaan 

secara melanggar hukum, atau penggunaan di luar tujuan pengobatan atau tanpa 

pengawasan dokter yang berwenang atau penggunaan di luar tujuan ilmiah. 

Adanya tindakan penyalahgunaan Narkotika, dapat berarti akan 

menghambat upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara  

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat      

( UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 ). Adapun mengenai narkotika itu sendiri 

dapat dipahami sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 
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rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh : Heroin / putauw, 

morphine, ganja. 

Menyadari akan arti pentingnya peranan kesehatan dalam upaya 

memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia maka perhatian terhadap 

pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan. 

Tercapainya derajat kesehatan yang baik akan mempunyai arti besar bagi 

pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai 

modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia ( UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 ). Selanjutnya untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil 

spiritual maka dipandang perlu untuk dibentuk adanya Undang-undang baru 

tentang Narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :  

a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan 

makmur yang merata materiil  spiritual berdasarkan Pancasila  Undang-

Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai 

salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus 

menerus termasuk derajat kesehatannya. 

b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 

Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan 

upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain 

pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu 

yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan 

pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. 

c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian  pengawasan yang ketat 

dan seksama. 
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d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 

mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan 

merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, 

bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. 

e. Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang 

canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi. 

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 

Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka kemudian telah diaturlah hak dan 

kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, kepolisian sampai 

dengan peran serta masyarakat. Dengan undang-undang ini diharapkan 

kemudian terjadi peningkaatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari 

semua pihak komponen bangsa. Karena kejahatan narkotika pada umumnya 

tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri-sendiri, melainkan 

dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang 

terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia dan sangat profesional. Di samping itu, 

kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan 

modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil 

kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang demikian 

sudah menjadi ancaman terbuka dan sangat serius bagi kehidupan umat manusia. 

Untuk memahami persoalan narkotika di atas, terkait dengan upaya 

penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah 

sampai dengan peran serta masyarakat luas maka diperlukan pemahaman 

konsepsi penanganan yang bertolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

Adapun ketentuan umum yang harus dipahami adalah sebagaimana yang 
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dijelaskan dalam Pasal 1 dari UU Narkotika tersebut yaitu sebagai  berikut : 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 
Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan. 

2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, 
menghasilkan, mengemas, dan / atau mengubah bentuk narkotika termasuk 
mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi 
obat. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean. 
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean. 
5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara tanpa hak  melawan hukum yang ditetapkan sebagai 
tindak pidana narkotika. 

6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk 
mengimpor narkotika. 

7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk 
mengekspor narkotika. 

8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, 
atau sarana angkutan apapun. 

9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran 
sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan. 

10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin 
dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta 
penyaluran obat  bahan obat, termasuk narkotika. 

11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dan suatu negara ke 
negara lain dengan melalui  singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia 
yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. 

12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika 
dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik 
maupun psikis. 

13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan 
narkotika secara terus menerus, toleransi  gejala putus narkotika apabila 
penggunaan dihentikan. 

14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 
sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 

16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu 
baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat 
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kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
17. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud 

bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. 
18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan / 

atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan 
melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya. 

19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan / atau kekayaan, 
baik merupakan badan hukum maupun bukan. 

 

Ketentuan umum di atas selanjutnya dipertegas kembali ke dalam pasal-

pasal berikutnya terutama menyangkut fenomena-fenomena operasional dalam 

menangani dan menindakianjuti penanganan kasus narkotika. Bertolak 

ketentuan-ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU 

No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika itulah yang selanjutnya dijadikan 

pijakan untuk membuat kebijakan dalam penegakkan hukum terhadap  pelaku 

tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) 

Surakarta. 

 

3. Teori Implementasi  

 Menurut Grindle ( dalam Solichin Abdul Wahab, 2004 : 59 ) 

mengatakan bahwa :  

” Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur 
rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut 
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu 
kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi 
kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses   
kebijaksanaan ”. 

 

  Menurut Solichin Wahab ( 2004 : 59 ) dengan tegas mengatakan  

bahwa : ” the execution of people is as important if not more important if not 

more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints 

file jackets unless they are implemented ”, maksudnya bahwa pelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting 

daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa 

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



 27 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di 

implementasikan. 

Secara jujur dapat dikatakan bahwa kebijakan negara apapun sebenarnya 

mengandung resiko untuk gagal, Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul 

Wahab ( 2004 : 62 ) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan ( policy 

failure ) ini dalam 2 ( dua ) kategori, yaitu non implementation ( tidak 

terimplementasikan ) dan unsuccessfull implmentation      ( implementasi yang 

tidak berhasil ). Tidak terimplmentasikan mengandung arti bahwa suatu 

kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana mungkin karena pihak-

pihak yang terlibat didalamnya pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau 

meraka telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena 

mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan 

permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun 

gigih usaha mereka hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka 

tanggulangi akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. 

Sementara itu implmentasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala 

suatu kibijakan tertentu dilaksanakan sesuai dengan rencana namun mengingat 

kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan ( misalnya tiba-tiba terjadi 

peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya ) kebijakan 

tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 : 63 ) bahwa 

biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor 

sebagai berikut : pelaksanaannya jelek atau bad execution, kebijakannya sendiri 

memang jelek atau bad policy atau kebijakan itu memang bernasib jelek atau 

bad luck. 

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat di 

implementasikan secara efektif, maka dinilai oleh para pembuat kebijakan 

sebagai pelaksana yang jelek atau baik pembuat kebijaksanaan maupun mereka 

yang ditugasi untuk melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi 

eksternal benar-benar tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi. 
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Dengan kata lain kebijakan itu telah gagal karena nasibnya memang jelek. Ada 

faktor penyebab lainnya, misalnya kerap kali para pembuat kebijakan tidak 

mengungkapkan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa gagalnya sebuah 

kebijakan karena sebenarnya sejak awal kebijakan tadi memang jelek dalam 

artian bahwa ia telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh 

informasi yang memadai atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak 

realistis ( Solichin A. Wahab, 2004 : 62 ). 

Sebagai pangkal tolak pikir, hendaknya selalu diingat bahwa 

implementasi sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan 

sejumlah pembuat kebijakan, yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku 

birokrat-birokrat atau pejabat-pejabat lapangan ( street level bureaucrats ) dalam 

rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau 

mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain 

dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau 

instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah 

sebenarnya dapat dilihat dari 3 ( tiga ) sudut pandang, yakni : 1) Pemrakarsa 

kebijakan atau pembuat kebijakan ( the center atau  pusat ); 2) Pejabat-pejabat 

pelaksana dilapangan ( the periphery ); dan 3) Aktor-aktor perorangan di luar 

badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok 

sasaran atau target group ( Solichin Abdul Wahab, 2004 : 63 ).  

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi 

kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pajabat-pejabat 

atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari 

lembaga-lembaga di tingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya mereka 

untuk memberikan pelayanan untuk mengubah perilaku masyarakat atau 

kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.  

Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier ( 1979 ) dalam Solichin Abdul 

Wahab ( 2004 : 65 ) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah : 

” Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatau program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 
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sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijkasaan negara yang mencakup 
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 
akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian ”. 

 
 Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak 

hanya menyangkut perilaku badan-badan administatif yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 

sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, 

ekonomi dan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku 

dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik 

yang diharapkan ( intended ) maupun yang tidak diharapkan ( spillover / 

negative affects ). 

Lebih lanjut disampaikan juga oleh Mazmanian dan Sabatier 

sebagaimana yang dikutip oleh Solichin A. Wahab ( 2004 : 65 ) bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, 

lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan. 

Masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau 

sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau 

mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung melalui sejumlah 

tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan dalam bentuk 

pelaksanaan keputusan oleh badan atau instansi pelaksana. Kesediaan 

dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut dampak keputusan sebagai 

dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya 

perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. 

Memperhatikan pendapat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah 

sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan swasta 

baik individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
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sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Jadi agar implementasi kebijaksanaan 

dapat tercapai tujuannya serta dapat diwujudkan, harus dipersiapkan dengan 

sebaik-baiknya, sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan 

kebijakan apabila tidak dirumuskan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan 

juga tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian apabila menghendaki suatu 

kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka harus dipersiapkan dan 

direncanakan dengan baik sejak perumusan kebijakan publik sampai kepada 

antisipasi terhadap kebijakan tersebut diimplementasikan.  

 

4. Teori Kebijakan Publik 

Kata kebijakan berasal dari kata dasar “ bijak ” yang oleh Peter Salim       

( 1991 : 201 ) memiliki padanan makna dengan cerdik, pintar, dan pandai. Maka 

kata kebijakan dapat ditengarai dari hasil proses menggunakan kecerdikan, 

kepintaran, dan kepandaian untuk menghadapi suatu permasalahan. Dari itulah 

muncul kemudian istilah kebijakan yang mempunyai arti operasional sebagai 

sistem atau konsep resmi yang menjadi landasan tingkah laku untuk menangani 

suatu permasalahan. Berbicara mengenai perspektif kebijakan publik, maka akan 

mengarahkan perhatian pada kajian terhadap proses pembuatan kebijakan atau 

policy making process. Dalam pembahasan ini, akan dipergunakan landasan 

pemikiran teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye ( dalam Esmi Warassih, 

2001 : 8 ) untuk melaksanakan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan 

penegakkan hukum dan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah 

hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta. 

Kebijakan publik dalam prakteknya akan merujuk pada kajian proses 

pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan 

untuk selanjutnya dijadikan landasan tindakan bagi masyarakat luas dalam 

memenuhi hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu 

sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye ( dalam Esmi 

Warasih, 2001 : 8 ) bahwa kebijakan publik adalah is whatever government 

choose to do or not to do. Dari definisi itu, kemudian dapat diurai ke dalam sub-
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sub pengertian : (1) Apa yang dilakukan oleh pemerintah ( What government do 

? ); (2) Mengapa dilakukan tindakan itu ( Why government     do ? ); dan (3) Apa 

terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan ( What 

defference it makes ? ). Di pihak lain, Richard Rone menambahkan pengertian 

kebijakan publik sebagai rangkaian pilihan yang kurang lebih satu unsur dengan 

unsur lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk 

bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat pemerintah yang diformulasikan 

ke dalam isu-isu publik dari masalah pertanahan, energi, kesehatan sampai 

kepada permasalahan pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. 

 

Dari pengertian di atas, diperoleh pemahaman bahwa kebijakan publik 

menyangkut berbagai bentuk kepentingan, karena itu sistem kebijakan publik 

selanjutnya dapat dipahami pula sebagai produk manusia yang subyektif yang 

diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan 

sekaligus realitas subyektif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang 

dapat diamati atas akibat-akibat yang ditimbulkannya. 

Selanjutnya menurut AG. Sunbarsono ( 2005 : 11 ), dinyatakan bahwa 

dalam menyusun agenda kebijakan setidak-tidaknya menyangkut tiga unsur 

penting berikut : 

a. Membangun persepsi di kalangan stckholders bahwa sebuah fenomena benar-
benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh 
sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian 
masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah. 

b. Membuat batasan masalah. 
c. Mobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda 

pemerintah. 
 

Dalam prakteknya, hubungan antara hukum  kebijakan publik akan 

semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Mengingat dalam proses 

implementasi itu selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap 

tempat, karena masing-masing memiliki ciri-ciri dan struktur sosial yang tidak 

sama. Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi, selalu 

akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu yang akan menyebabkan terjadinya 
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hubungan timbal balik saling mempengaruhi. Karena itu proses implementasi 

kemudian kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai 

jenjang dan tingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Pada setiap 

jenjang tingkatan tersebut, dalam pelaksanaannya pun masih akan masih 

membutuhkan penjabaran lebih lanjut untuk pembentukan kebijaksanaan lebih 

lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. 

Apabila semua yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses 

pembentukan kebijakan publik, maka faktor-faktor non hukum akan selalu 

memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi 

hal ini diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 

a. Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan 

tujuan, standar pelaksanaan, biaya, dan waktu yang jelas. 

b. Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources, 

prosedur, metode, dan lain-lain. 

c. Membuat jadwal pelaksanaan ( time schedule ) dan monitoring. 

d. Menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana. 

 
Selanjutnya dapat dinyatakan pula bahwa keberadaan kebijakan publik 

tidak terlepas dari birokrasi. Birokrasi merupakan alur dalam menyelamatkan 

berbagai permasalahan dengan membuat keputusan-keputusan. Kebijakan publik 

dalam bentuk peraturan, pada umumnya mengatur hal-hal yang umum dengan 

tujuan yang bersifat umum. Suatu penetapan tujuan yang masih umum sifatnya 

menimbulkan kecenderungan bagi para birokrat kepolisian untuk memberikan 

tafsirannya sendiri berdasarkan kepentingannya. Dengan demikian aparat 

kepolisian dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak 

pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) 

Surakarta, masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut. 

Dengan kata lain para aparat akan menentukan kebijakan sendiri untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi di mana para aparat kepolisian tersebut berada, 

dengan membuat berbagai keputusan. Hal demikian berarti apabila terjadi 

pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah 
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ditetapkan tersebut segera akan dapat diambil tindakan yang sesuai. Secara 

singkat dapat dikatakan dalam pelaksanaannya, kebijakan publik akan 

memperhatikan unsur penetapan waktu, perencanaan dan monitoring. 

Bertolak dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pembentukan 

peraturan perundang-undangan kebijakan publik hendaknya disertai dengan 

action plan dan perlu dijabarkan secara lebih konkrit dalam bentuk peraturan 

perundangan. Gledden ( dalam Tjokroamidjojo, 1974 : 115 ) menegaskan bahwa 

kebijakan publik menurut tinggi rendahnya tingkatan atau level dapat 

kelompokkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan politis ( political policy ); 
b. Kebijakan eksekutif ( executive policy ); 
c. Kebijakan administratif ( administrative policy ); 
d. Kebijakan teknis atau operasional ( technical or operasional policy ). 

 
Keempat tingkatan atas, pada dasarnya merupakan perwujudan dari 

kebijaksanaan publik yang berlaku di Indonesia, sebagaimana pula yang berlaku 

di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta. Keberadaan dan 

dibuatnya kebijakan kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana 

narkotika di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta 

sekaligus dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan publik di tingkat pusat. 

Dengan demikian akan terjalin suatu cara kerja yang terintegrasi dan selaras 

antara kebijakan publik yang berlaku suatu wilayah dengan pusat pemerintahan. 

 

 5. Teori Bekerjanya Hukum 

Untuk  mengukur adanya sistem hukum maka terdapat  asas yang 

dinamakan Principles of Legality  sebagai berikut :  

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peratura. Yang dimaksud 
disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan 
yang bersifat ad hoc; 

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang 

demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bias dipakai untuk menjadi 
pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti 
merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang 
akan datang; 
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4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bias dimengerti; 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan 

satu sama lain; 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa 

yang dapat dilakukan; 
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehngga 

menyebabkan seseorang akan kehilangan orientas; 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari ( Fuller dalam Esmi Warassih, 2005 : 24 ).  
 

Teori Stufenbau dari Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan 

peraturan hukum ( sudah ) merupakan satu sistem bila semua peraturan hukum 

merupakan satu susunan kesatuan berdasarkan Grundnorm ( Satjipto Rahardjo, 

2005 : 50 ).  

Beberapa alasan untuk mempertanggungjawabkan bahwa hukum itu 

merupakan satu sistem adalah sebagai berikut :  

1. Suatu sistem bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar kumpulan 
peraturan belaka, tetapi harus dikaitkan dengan masalah keabsahannya yaitu 
apabila dikeluarkan oleh sumber ( sumber-sumber ) yang sama seperti 
peraturan hukum yurisprudensi, kebiasaan.  

2. Sumber tersebut melibatkn kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat 
undang-undang sebagai praktisi penerapan peraturan hukum dan juga sarana-
sarana yang dipakai untuk mejalankan praktek itu seperti penafsiran / pola 
penafsiran yang seragam.  

 

Menurut pendapat Hoebel dalam Esmi Warassih ( 2005 : 26 ), 

menyebutkan adanya empat fungsi dasar hukum, yaitu : 

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan 
menunjukkan jenis-jenis tingkah laku-tingkah laku apa yang diperkenankan 
dan apa pula yang dilarang. 

2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh 
melakukan paksaan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus 
memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif. 

3. Menyelesaikan sengketa. 
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan 
kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 
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Di samping itu, hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah 

laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. 

Demikian pula interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu 

mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata  

hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Parson sebagaimana dikutip oleh Esmi 

Warassih ( 2005 : 27 ), bahwa : “ fungsi utama suatu sistem hukum bersifat 

integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam 

masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial ”. 

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh 

hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu 

sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena 

dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki 

secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang 

besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya. 

Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara 

lain Bertalanffy dan Kennecth Building ( dalam Esmi Warassih, 2005 : 29 ), 

ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama 

berkaitan dengan aspek : (1) keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) 

keterorganisasian, (5) keterhubungan komponen satu sama lain, dan (6) 

ketergantungan komponen satu sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich 

menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, sistem itu juga 

harus berorientasi kepada tujuan ( Esmi Warassih, 2005 : 30 ). 

Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, dikemukakan antara 

lain oleh Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih ( 2005 : 30 ), bahwa hukum 

itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan kultur : 

1. Komponen  struktur,   yaitu   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. 
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2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa 
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak 
yang mengatur maupun yang diatur. 

3. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut 
sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan 
yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum ini 
hendaknya dibedakan antara internal legal culture yaitu kultur hukum para 
lawyers and judges, dan external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat 
luas. 
 

Selain itu menurut pendapat Leon L. Fuller ( dalam  Esmi Warassih, 

2005 : 31 ) dikatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem maka 

harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 ( delapan ) asas atau principles of 

legality berikut ini : 

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 harus diumumkan. 
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut. 
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 tuntutan yang melebihi apa 

yang dapat dilakukan. 
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 

pelaksanaannya sehari-hari. 
 

Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam perumusannya 

sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini 

penting artinya untuk menghindari terjadinya kontradiksi atau pertentangan 

antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah 

kedudukannya. Pemahaman ini semakin penting artinya, apabila kita tetap 

berkeinginan agar keberadaan ( eksistensi ) hukum sebagai suatu sistem norma 

mempunyai daya guna dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. 
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Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka 

sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan 

penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan 

menghambat terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat 

dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai 

dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. 

Dalam hubungan dengan efektivitas hukum ini, persyaratan yang diajukan oleh 

Fuller di dalam penjelasan hukum sebagai suatu sistem norma kiranya perlu 

diperhatikan.  

Selain itu,   Paul  dan  Dias dalam   Esmi  Warassih ( 2001 : 105 – 106 ) 

mengajukan 5 ( lima ) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem 

hukum, yaitu : 

1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami; 

2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan hukum yang bersangkutan; 

3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum; 
4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 

dijangkau  dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus 
cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa; 

5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat 
bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya 
berdaya kemampuan yang efektif. 

 
Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya 

secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat 

maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya 

adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan 

yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, 

yaitu suatu perbandingan antara realistas hukum dan ideal hukum, secara khusus 

terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan ( law in action ) dengan hukum 

dalam teori ( law in theory ), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan 

memperlihatkan kaitan antara law ini book dan law in action  ( Satjipto Raharjo, 

2000 : 19 ). 
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Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan 

berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan 

ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku yang tidak sesuai 

dengan ( ideal ) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada 

undang-undang atau keputusan hakim ( case law ), dapat berarti bahwa 

diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga 

mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, 

maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti 

ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan 

hukum. 

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat 

erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah 

untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun 

kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh 

berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena 

itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-

masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan 

dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini 

didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan 

menjadi tertib ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 13 ). 

Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu 

kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, 

hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam 

masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang 

demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas 

tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, 

sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan 

antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. 
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Menurut Robert B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo ( 1980 : 27 ) 

dikatakan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau 

faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya 

berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan 

juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Dari arah panah-panah sebagaimana 

yang terlihat pada bagan 1, dapat diketahui bahwa hasil akhir dari pekerjaan 

tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah 

laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh 

kekuatan sosial dan personal lainnya. 

Teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Bagan 1 : Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 
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Pada Bagan 1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ( Satjipto 

Rahardjo, 1980 : 27 ) : 

1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang 
pemegang peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 

2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu 
respons terhadap peraturan baru merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga 
pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-
lainnya mengenai dirinya. 

3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya. 
Keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya 
yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para 
pemegang peranan. 

4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis 
dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang 
dari pemegang peran serta birokrasi. 

 
Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, maka 

faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya adalah sebagai berikut : 

1) Pembuatan Hukum 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama 

manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan 

berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah 

pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya 

hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat 

sebagai fungsi masyarakat. 

Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum 

merupakan pencerminan dari model masyarakat. Menurut Chamblis dan 

Seidman, terdapat dua model masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 49 ), 

yaitu  : 

a) Model masyarakat yang didasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai 
( value consensus ). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali 
mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di dalamnya sebagai 
akibat dari adanya kesepakatan nilai-nilai yang menjadi landasan 
kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan 
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hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang berlaku di dalam 
masyarakat itu. 

b) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat 
sebagai suatu perhubungan yang sebagian warganya mengalami tekanan-
tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik 
merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga hal ini 
juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya. 

 
2) Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan 

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan 
proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang 
kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya 
adalah bagaimana mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan 
prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan. Keadaannya menjadi agak 
lain, apabila penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai fungsi kehidupan 
sosial. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana bekerjanya 
Pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial. Di dalam 
kerangka penglihatan ini maka Lembaga Pengadilan tidak dilihat sebagai 
suatu badan yang merupakan bagian-bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan 
proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut ( Satjipto Rahardjo, 
1980 : 53 ). 

 
3) Pelaksanaan Hukum ( Hukum sebagai Suatu Proses ). 

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan 
hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang 
menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan hukum yang telah dibuat itu 
masih diperlukan campur tangan manusia pula. Oleh karena itu masih 
diperlukan langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dapat dijalankan. 

Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan hukum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan 
perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut menghadapi pegawai yang 
telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut ( Satjipto 
Rahardjo, 1980 : 71 ). 

 
4) Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat 

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan 
nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat 
terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma 
dasar. Norma tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling 
kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan 
norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang 
diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal 
yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili 
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sesuatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif 
individual ( Satjipto Rahardjo, 1980 : 78 ). 

 

Menurut Radbruch nilai-nilai dasar dari hukum meliputi keadilan, 

kegunaan ( zweckmaszigkeit ) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu 

merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara mereka terdapat suatu 

Spannungsverhaltnis, yaitu sesuatu dapat dimengerti, karena ketiga-tiganya 

berisi tuntunan yang berlain-lainan dan yang satu dengan yang lain mengandung 

potensi untuk bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi 

kegunaannya bagi masyarakat ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 19 ). 
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B. Kerangka Berfikir  

Untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Bagan 2 : Kerangka Berpikir 

 

 

Gambar kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa peranan penegak 

hukum, dapat dijabarkan dalam variabel aspek moral, aspek keterampilan dan aspek 

transparansi. Budaya hukum masyarakat, tergambar dalam variabel pelaku tindak 

pidana narkoba, yang dijabarkan dalam variabel hak dan kewajiban masyarakat, 

meliputi : pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap pskotropika, 

pelaporan masyarakat terhadap penegak hukum, pemberian jaminan perlindungan 

keamanan dan perlindungan hukum. Sedangkan penerapan sanksi pidana 

digolongkan kepada pelaku tindak pidana dan bagi masyarakat yang tidak 
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melaporkan tentang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika 

dan narkotika.  

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pemberantasan peredaran gelap 

psikotropika dan narkotika merupakan salah satu ukuran dari efektifitas hukum. 

Penegakan hukum psikotropika dan narkotika di Indonesia, ada empat dasar yang 

perlu dipahami, yakni : Pertama substansi hukum yang bersifat simbolis yang 

terkandung di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1997, yakni bersifat pencegahan terhadap tindak pidana, juga 

bersifat pemberantasan tindak pidana sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat. 

Kedua, peranan ( struktur ) penegakan hukum, yakni : tentang, nilai moralitas, 

keterampilan yang profesional dan transparansi. Ketiga, peran serta masyarakat 

dalam melakukan pemberantasan serta kewajiban melaporkan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika dan narkotika ( narkoba ) secara tidak sah. Keempat, 

penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana psikotropika dan narkotika          

( narkoba ), dan bagi masyarakat yang tidak melaporkan penyalahgunaan 

psikotropika. Berdasarkan penelitian terhadap keempat variabel diatas, dapat 

dibuktikan variabel terberantasnya peredaran gelap psikotropika dan narkotika yang 

efektif, akan dapat menjawab rumusan masalah tentang upaya pemberantasan dan 

penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk memperoleh data yang sifatnya rinci dan tepat sasaran maka digunakan 

metode dalam melaksanakan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan metode 

adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun menurut Setiono ( 2002 : 1 ) dikatakan 

metode pada dasarnya merupakan alat untuk mencari jawab. Jadi untuk menggunakan 

suatu metode sebelumnya harus mengetahui dulu terhadap apa yang akan dicari. 

Sejalan dengan pemahaman itu, Winarno Surachmad ( 1990 : 139 ) selanjutnya 

memberikan penegasan bahwa penelitian itu merupakan kegiatan ilmiah guna 

menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang 

dilakukan secara metodologis, yang berarti menggunakan metode-metode yang 

bersifat ilmiah dan sistematis yang berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang 

berlaku untuk suatu karya ilmiah. 

Dalam prakteknya, penelitian akan meliputi kegiatan mengumpulkan, 

menyusun, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data untuk memecahkan masalah 

yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang dimaksud 

adalah tindakan yang terstruktur dan sistematik dan bersifat ilmiah melalui kegiatan 

menemukan dan mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian. Karena itu, metode 

penelitian akan sangat berpengaruh pada tercapainya efektifitas penelitian. 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif ( descripteive research ) 

yaitu penelitian untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kejadian 

sosial ( Sanapiah Faisal , 2001 : 18 ). Jenis penelitian ini tidak menguji hipotesis 

dan dilakukan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini dirancang untuk membuat 

gambaran tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan UU 

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara sistematis dan obyektif, dengan cara 
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mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menyintesiskan bukti-bukti 

untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat mengenai upaya 

pemberantasan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah 

hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta. Berdasarkan masalah yang 

diteliti maka pendekatan yang akan dipergunakan adalah pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif.  Oleh sebab itu rancangan penelitian ini dapat dimasukkan dalam 

kelompok bentuk penelitian survey yang bersifat deskriptif kualitatif. Maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya mengenai tindakan-tindakan di lapangan atas pelaksanaan upaya 

pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Kota 

Besar ( Poltabes ) Surakarta. 

Hal demikian sejalan dengan pendapat ( Lexy J. Maleong, 1991 : 196 ) 

yang menyatakan bahwa penelitian yuridis sosiologis atau penelitian yuridis 

empiris menurut sifatnya merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain. Adapun apabila dilihat dari 

variabelnya dan persoalannya, penelitian ini dapat pula termasuk dalam bentuk 

penelitian evaluatif sebagaimana yang dinyatakan Setiono ( 2005 : 6 ) yaitu 

penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. 

Selanjutnya apabila dilihat dari kategori permasalahannya, maka perlu 

kiranya dijelaskan pula pemahaman tentang metode penelitian hukum. 

Sebelumnya perlu pula dijelaskan mengenai pengertian hukum itu sendiri. 

Pengertian hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto ( 2005 : 20 ) dijelaskan 

sebagai berikut . 

a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal. 

b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 

c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in conreto dan tersistematisasi 
sebagai judge made law. 

d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
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e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. 

 
Menurut Setiono ( 2002 : 2 ) kalau peneliti sudah menentukan akan 

mengadakan penelitian terhadap hukum tertentu, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan metode apa yang akan dipakai yaitu metode yang sesuai dengan 

hukum yang diteliti. Dari kelima konsep hukum di atas, penelitian ini mengambil 

konsep pengertian  hukum yang kelima yaitu manifestasi makna-makna simbolik 

para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Karena 

setiap perilaku atau aksi itu merupakan realita sosial yang terjadi dalam alam 

pengalaman indrawi dan empiris, maka penelitian yang mendasarkan atau 

mengkonsepsikan hukum sebagai makna-makna simbolik atau perilaku sosial dan 

aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial ( hukum ), penelitian empiris atau 

penelitian yang non doktrinal dengan metode non doktrinal dengan pendekatan 

interaksional ( mikro ) serta mempergunakan analisis data kualitatif. Sedangkan 

dari sudut pandang bentuk penelitian , maka penelitian ini termasuk penelitian 

diagnostik – evaluatif, dilakukan karena seseorang ingin menilai program-program 

yang dijalankan dan sekaligus mencari penyebab tidak berjalannya program-

program tersebut.  

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah upaya pemberantasan dan 

penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Kota Besar           

( Poltabes ) Surakarta. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di lingkungan wilayah hukum Kepolisian 

Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta, termasuk di dalamnya penegakkan hukum 

tindak pidana narkoba antara lain :  

1. Kepolisian Kota Besar Surakarta.  

2. Perpustakaan Kepolisian Kota Besar Surakarta. 

3. Perpustakaan Pascasarjana UNS.  

4. Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum PPs UNS.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang akan dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder 

terhadap pokok permasalahan penelitian. Dengan demikian diharapkan tercapai 

kelengkapan data yang mendukung akurasi efektivitas hasil penelitian. Kedua 

jenis data tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 

Adapun yang termasuk dalam data primer ini adalah pihakpihak yang 

berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam upaya penegakan 

kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah 

hukum Kepolisian Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta. 

b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia, 

misalnya dokumen resmi, surat-surat, ataupun buku-buku. 

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi 

buku-buku kepustakaan, laporan, buku interogasi, arsip-arsip dan lain-lain. 

 

2. Sumber Data 

Data-data penelitian ini akan dikembangkan dari sumber primer dan 

sumber sekunder sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan yang meliputi keterangan atau data basil wawancara kepada 

aparat yang berwenang dalam penegakan kebijakan-kebijakan 

penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota 

Besar ( Poltabes ) Surakarta, pelaku dan tokoh masyarakat.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara langsung berupa 

keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder 

merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam 

buku ilmiah, dan literatur-literatur yang mendukung. Data sekunder 

tersebut antara lain terdiri dari :  
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1) Bahan-bahan hukum Primer : 

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 
1945. 

b) Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan     
MPR (S). 

c) Peraturan Perundang-undangan meliputi Undang-undang atau 
Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 
Menteri, Peraturan Daerah. 

d) Yurisprudensi. 
e) Traktat. 
f) Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku. 
 

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer adalah :  

a) Rancangan Peraturan Perundang-undangan ( RUU ).  

b) Rancangan Peraturan Pemerintah ( RUU ).  

c) Hasil Penelitian Hukum. 

d) Hasil Karya ( ilmiah ) dari kalangan hukum. 

e) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya : 

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Bahasa Inggris. 

c) Ensiklopedia. 

d) Indeks Kumulatif. 

e) Bibliografi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini akan dilakukan 

menggunakan teknik content identification terhadap bahan-bahan Hukum yang 

akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk 

mencatat informasi atau data dari bahan-bahan Hukum yang diteliti berkaitan 

dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, meliputi data-data sebagai 

berikut : 

a. Buku-buku literatur 

b. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  

c. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.  

d. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

e. Kepres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol. 

f. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtances, 1988 

g. Dokumen-dokumen. 

h. Majalah-majalah tentang Pemerintahan.  

 

2. Wawancara  

Pengumpulan data melalui studi lapangan akan dilakukan 

menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data 

dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden 

dengan bercakap-cakap secara langsung. Sebagaimana dijelaskan Burhan 

Ashofa ( 1996 : 95 ), wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. 

Secara umum ada 2 jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin           

( terstruktur ) dan wawancara dengan teknik bebas ( tidak terstruktur ) yang 
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disebut dengan wawancara mendalam atau in-depth interviewing ( HB. Sutopo, 

2002 : 58 ). Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan 

komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya 

data untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian 

ini, antara lain  petugas kepolisian, pelaku tindak pidana narkoba dan tokoh 

masyarakat.  

Adapun teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode yang terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk mencapai 

efektivitas hasil, digunakan berisi bagan persoalan yang membutuhkan 

jawaban guna mencapai data penelitian yang relevan.  

Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data 

primer terkait dengan upaya-upaya pemberantasan dan penanggulangan  

terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar               

( Poltabes ) Surakarta. 

 

E. Teknik Analisis Data. 

Setelah semua data terkumpul, dilanjutkan dengan langkah analisis data. 

Analisis data bertujuan untuk menemukan jawaban atas perumusan masalah 

sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengingat persoalan yang diajukan dalam 

penelitian ini bersifat tinjauan atas tindakan kebijakan maka digunakan teknik 

analisis data kualitatif. Dengan kata lain, data tidak bersifat angka ataupun 

diangkakan untuk statistik, tetapi bentuknya merupakan informasi naratif. Karena 

itu sasarannya tidak mementingkan banyaknya data, tetapi yang diutamakan detail 

dan kerinciannya. Adapun pengertian analisis data kualitatif dapat dipahami 

sebagai suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata, 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto, 1988 : 

154 ). 
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Untuk mencapai efektivitas penelitian, dalam operasionalisasinya 

dilakukan pembatasan permasalahan dalam bentuk kontrol pertanyaan-pertanyaan 

dan jawaban-jawaban agar selalu terfokus pada pokok persoalan penelitian. 

Setelah dianalisis, kemudian data penelitian disusun sesuai dengan pokok 

permasalahan dalam bentuk penyajian data. Dari itu kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang telah ditetapkan. 

Misalnya untuk mengetahui jawaban, apakah upaya pemberatasan dan 

penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian 

Kota Besar ( Poltabes ) Surakarta telah dilaksanakan sesuai prosedur, maka penulis 

menanyakan langsung ke pokok persoalannya. Kemudian dari jawaban yang 

diperoleh, diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis. Setelah data 

tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan berdasarkan semua hal yang terdapat 

dalam reduksi data meupun sajian datanya. 

Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis 

kembali melakukan kegiatan pengumpulan data secara lebih fokus dan mendalam. 

Sejalan dengan itu maka model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model analisis data interktif ( interactive model of analisys ). Selanjutnya 

sebagaimana dinyatakan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman ( 1992 :  

21 ) model analisa data interaktif tersebut dapat dibagankan sebagaimana gambar 

di bawah ini : 

Bagan 3 : Model Analisis Data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA 

SAJIAN DATA 

PEMERIKSAAN KESIMPULAN & 
VERIFIKASI 

REDUKSI 
DATA 
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Bagan di atas selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Reduksi data, dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan  transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus 
bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian 
lapangan, termasuk sampai dengan laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi 
data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis dan merupakan 
bagian dari analisis. 

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan / Veritikasi, perlakuannya didasarkan dari permulaan 
pengumpulan data yang dalam prakteknya analisis kualitatif di mulai dari 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 
konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat dan proposisi. 
Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, terbuka  skeptis. 
Kesimpulan bergerak dari mula-mula belum jelas meningkat lebih terperinci 
dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data akan 
diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya untuk mencapai 
validitasnya ( Soerjono Soekanto, 1988 : 18 - 19 ). 

 
Model analisis di atas dapat dikatakan merupakan proses siklus  interaktif. 

Penelitian bergerak di antara empat sumbu kumparan selama pengumpulan data, 

selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data,  

penarikan kesimpulan / verifikasi selama sisa waktu yang ada. Kemudian 

komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-

benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data 

selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu penggambaran dengan 

kata-kata secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti  atas dasar 

perolehan data yang ada. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A.   Hasil Penelitian 

1. Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta.  

Implementas penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang 

dilakukan oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta, mengacu pada arahan 

kebijakan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( KAPOLRI ) 

sebagaimana dalm bagan dibawah ini :  

Bagan 4 : Arahan Kebijakan dari KAPOLRI 

  

ARAH BIJAK 
KAPOLRI 

UU NO. 2 TH 2002 
TENTANG 

KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK 

INDONESIA 

KEP KAPOLRI NO.POL : 
KEP / 54 / X / 2002 TGL 
17 OKTOBER 2002 TTG 

STRUKTUR 
ORGANISASI POLRI 

TR / 698 / IX / 2005 
TGL 25 SEPT 2005 

TTG PELAKS 
JAKSTRA 

PENANGANAN 12 
SASARAN PRIORITAS 

JUDI, NARKOBA, KORUPSI, 
TERORISME, ILLEGAL LOGGING, 

ILLEGAL MEANING, ILLEGAL FISHING, 
PENYELUNDUPAN, PREMANISME, 

KONFLIK HORISONTAL, SENPI 
HANDAK, TERORISME 
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            Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba                    

( psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang ) yang dilakukan 

oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta menunjukkan bukti keseriusan guna 

menanggulangi kejahatan / tindak pidana tersebut. Tercatat pada bulan Januari 

sampai dengan Juni Tahun 2006 sebanyak 42 pelaku tindak kejahatan yang 

berkaitan dengan Narkoba telah selesai diproses pada tingkat penyidikan. 

Tersangka di jerat dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

    

DATA KASUS TH. 2006 DARI BLN JANUARI S/D BLN JUNI 2006  

SAT NARKOBA 

NO NAMA UMUR  PASAL TKP KET 

01 Bambang Setyo 

Nugroho als Njebluk  

35 th  Pasal 82 dan atau 

pasal 78 UU RI 

No.22 Th 97  

Kp. Bonorejo 

RT.08 /16 

Nusukan, 

Banjarsari 

Surakarta   

 

02 Budi Haryanto als 

Honge  

36 th  Pasal 60 dan atau 

pasal 62 UU RI No. 

5 Th 97  

Gandekan Tengen 

RT.04/ 06 

Gandekan Jebres 

Surakarta. 

 

03 Budi Darmawan als 

Lie Shin Wa 

53 th  Pasal 60 dan atau 

pasal 62 dan atau 

pasal 65 UU RI No. 

5 Th.97 

Depan toko 

Sumber Jadi 

Gembelekan Ps. 

Kliwon Surakarta  

 

04 Ajit Darmawan als 

Lento Gosong  

24 th  Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UU RI 

No.5 Th.97  

Depan Pos olisi 

Ps. Gede Ps. 

Kliwon Surakarta  

 

05 Joko Wahono als 

Gepeng  

37 th  Pasal 60 dan atau 

pasal 62 UU RI No. 

5 Th 97  

Kp. Kusumo 

Diningratan 

Keprabon 
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Banjarsari 

Surakarta  

06 Made Yulianto Ari 

Hendrawan als 

kadek  

32 th  Pasal 78 UU RI 

No.22 Th 97 

Kalitan RT.02 /02 

Penumping 

Laweyan 

Surakarta  

 

07 Kanon Wibowo Bin 

Slamet Wibowo  

26 th  Pasal 82 dan atau 

pasal 78 UU RI No. 

22 Th 97 

Jl. Gondosuli Kp. 

Mangkuyudan 

Rt.03 Rw.II Kel 

Purwosari Kec 

Lawayan 

Surakarta  

 

08  Niken Palupi als 

Upik  

24 th  Pasal 82 dan atau 

pasal 78 UU RI 

No.22 Th 97  

Jl. Gondosuli Kp. 

Mangkuyudan 

Rt.03 Rw.II Kel 

Purwosari Kec 

Lawayan 

Surakarta  

 

09 Dwi Widodo als 

Siang Siang  

34 th  Pasal 62 UU RI 

No.5 Th 97  

Jl. Brigjen 

Katamso No.16A 

Kandangsapi, 

Jebres, Ska 

 

10 Wahyu Sulistyono 

als Yuyut  

36 th  Pasal 62 UU RI No. 

5 Th 97 

Dlm Kamar 

rumah yag terletak 

di Kp. Tagalrejo 

RT.02 Rw.02 

Jebres, Surakarta 

 

11 Tjia Tik So als Herry 

Kontjoro  

43 th  Pasal 62 UU RI No. 

5 Th 97 

Ruang SPK 

Poltabes Surakarta 

Jl. Adi Sucipto 

No.2 Surakarta  

 

12 Andi Gunawan als 

Kasan  

44 th  Pasal 60 dan atau 

pasal 65 UU RI 

No.5 Th 97  

Kp.Tegal Rejo 

RT.02/02 Kel 

Jebres Kota 

Surakarta  

 

13  Andi Wiryanto als 39 th  Pasal 60 dan atau Kp. Prajan Kel.  
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Jun Jun bi Teddy 

Wiryanto  

pasal 65 UU RI 

No.5 Th 97 

Mojosongo , 

Jebres, Surakarta  

14 Darto Saputro  48 th  Pasal 62 UU RI 

No.5 th. 1997  

Di dalam kamar 

lantai atas rumah 

yg terletak di Kp. 

Baru RT.01/02, 

Ps.Kliwon, 

Surakata  

 

15 Soleh Sugio Pranoto  17 th  Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UU RI 

No.5 Th 97 

Kp. Mijen 

Rt.04/VIII Kel. 

Sudiri Parajan, 

Jebres , Surakarta  

 

16 Nico Nugroho  23 th  Pasal 62 UU RI 

No.5 th 1997  

Dpn Bank BNI 

yang terletak di Jl. 

Ir Sutami, Jebres, 

Surakarta  

 

17  Joni Budiman als 

Joni bin Sudibyo  

29 th  Pasal 62 UU RI 

No.5 th 1997 

Dpn Bank BNI 

yang terletak di Jl. 

Ir Sutami, Jebres, 

Surakarta 

 

18 Tri Sarwinda als 

Winda 

18 th Pasal 60 dan atau 

pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Kp. Nongsongan 

Kel. Gandekan, 

Jebres, Surakarta 

Pidana penjara 

6 bulan 15 

hari dan denda 

sebesar 

Rp.1.000.000.- 

19 Erlis Wahyuning als 

Siska 

23 th Pasal 62 UURI No. 

Th 1997 

Kp. Nongsongan 

Kel. Gandekan, 

Jebres, Surakarta 

Belum vonis 

20 Wibowo Prasetyo 28 th Pasal 62 UURI No.5 

Th 1997 

Kamar no.86 

Hotel Kusuma 

Kartika Sari Jl. Ir 

Sutami Kel 

Pucang Sawit , 

Jebres , Ska 

Belum vonis 

21 Sukisnoals Kisno 37 th Pasal 62 UURI No.5 

Th 1997 

kamar no.86 Hotel 

Kusuma Kartika 

Belum vonis 
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Sari Jl. Ir Sutami 

Kel Pucang Sawit, 

Jebres ,Ska 

22 Eric Joko Nugroho 24 th Pasal 82 dan atau 

Pasal 78 UURI No.5 

th 1997 

Kp.Sodipan RT.07 

RW.08 Kel. 

Pajang, Lweyan, 

Ska 

Belum vonis 

23 Joko Wilopo als 

Bacok 

41 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

1997 

Jalan Ronggo 

Warsito tepatnya 

di sebelah timur 

RS PKU 

Muhammadiyah 

Ska 

Belum Vonis 

24 Ekowati als Eka 

binti Rahmadi 

29 th Pasal 82 dan atau 

pasal 78 UURI No.5 

1997 

Jalan Ronggo 

Warsito tepatnya 

di sebelah timur 

RS PKU 

Muhammadiyah 

Ska 

Belum vonis 

25 M. Mahdi bin 

Husein Al. Jufri 

34 th Pasal 62 dan atau 

Pasal 65 UURI No.5 

th 1997 

Jl. Cempaka no. 

400 Kel. 

Semanggi Kec. Ps 

Kliwon, Ska 

Belum vonis 

26 Suki Bin Kadi 31 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

th 1997 

Jl. A.Yani 

tepatnya sebelah 

barat Terminal 

Tirtonadi Kel. 

Gilingan, Banjar 

Sari Kota 

Surakarta 

Belum vonis 

27 Lavie Aziz bin 

Abdullah Aziz 

31 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

th 1997 

Jl. Cempaka no. 

400 Kel. 

Semanggi Kec. Ps 

Kliwon, Ska 

Belum vonis 

28 Fahmi Mahatti 

Dhana als Fatul 

28 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

Di depan Hotel 

Atina Graha Pasar 

Belum vonis 
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th 1997 Legi Banjarsari 

dan atau didalam 

kamar 104 Hotel 

Atina Graha Pasar 

Legi , Ska 

29 Mulato bin Sarengat 32 th Pasal 60 dan atau 

pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Jl. Ambon I Kp. 

Keprabon Lor 

Rt.05/04 Kel. 

Keprabon, 

Banjarsari, Ska 

Belum vonis 

30 Winarno,als si win 54 th Pasal 60 dan atau 

pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Jl.Kepanjen 

RT.01/05, 

Sudiroprajan, 

Jebres, Ska 

Belum vonis 

31 Bagus Santosa als 

Tong San 

39 th Pasal 62 UU RI 

No.5 th 1997 

Kp. Wonorejo 

Rt.01/15 Kl 

Nusukan Kec 

Banjar sari 

Surakarta 

Belum vonis 

32 Yohanes Sukirman 

als Simex 

43 th Pasal 28 dan atau 

Pasal 78 UU RI No. 

22 tahun 1997 

Kp. Begalon Kel. 

Panularan, 

Laweyan, 

Surakarta 

Belum vonis 

33 Ida Rosida binti 

Kamal Arir 

30 th Pasal 82 dan atau 

Pasal 78 UU RI No. 

22 tahun 1997 

Kp. Begalon 

Rt.03/03 Kel. 

Panularan, 

Laweyan, 

Surakarta 

Belum vonis 

34 Nunung Pihadi als 

Darmoyo 

37 th Pasal 82 dan atau 

Pasal 78 UU RI No. 

22 tahun 1997 

Kp. Begalon 

Rt.03/03 Kel. 

Panularan, 

Laweyan, 

Surakarta 

Belum vonis 

35 Djoko Ratmanto als 

Tole 

43 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

th 1997 

Hotel Griya 

Kalitan Jl. Kaliatn 

No19, Laweyan, 

Belum vonis 
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Surakarta 

36 Susanto Prabowo bin 

Slamet 

37 th Pasal 62 dan atau 

pasal 65 UURI No.5 

th 1997 

Halaman parkir 

Stasiun Kereta 

Api Kec. Balapan 

Kota Surakarta 

Belum vonis 

37 Mustofa Aidid 53 th Pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Jl. Mongonsidi 

No.85 Kec. 

Banjarsari  kota 

Surakarta 

Belum vonis 

38 Prihati als Suprih 36 th Pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Di depan pintu 

masuk Hotel Solo 

Barat Jl. Adi 

Sucipto Kl. 

Karangasem, 

Laweyan , 

Surakarta 

Belum vonis 

39 Budi Hartono bin 

Mustari 

34 th Pasal 59 ayat (1) 

huruf c dan e dan 

atau pasal 60 ayat 

(1) huruf b dan atau 

pasal 60 ayat (1) 

huruf b dan atau 

pasal 62 UU RI no.5 

Th.1997 

Di halaman depan 

ruangan 

Resepsionis 

Pondok Persada 

Bengawan, Jebres, 

Ska 

Perkara 

dilimpahkan 

ke DAN Brigif 

6/2 Kostrad 

Mojolaban 

Sukoharjo 

40 Hariyanto als 

Kenyung 

34 th Pasal 59 ayat (1) 

huruf c dan e UU RI 

No.5 th.1997 

Di halaman parkir 

wartel Manahan 

Jl. Adi Sucipto 

Kec. Banjarsari 

Solo 

Belum vonis 

41 Muchsin als Momo 

bin Achmad 

36 th Pasal 62 UURI No.5 

th 1997 

Di pinggir jalan 

umum sebelah 

selatan Dealer 

Honda di 

Jl.Brigjen 

Sudiarto 

Joyotakan, 

Belum vonis 
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Serengan, Ska 

42 Yudi Aribowo als 

Bona 

33 th Pasal 82 ayat 1 

(satu) huruf a dan 

atau 78 ayat 1 (satu) 

huruf a UU RI No.5 

Th.1997 

Di dalam kamar 

rumah yg terletak 

di Kp.Ngruki RT. 

06/17 Cemani, 

Grogol, Sukoharjo 

Belum vonis 

 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku dijerat atau dikenai 

tuduhan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :  

a. Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 1997 

 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; 
a) menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, 

menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman; atau 

b) memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau 
menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului 
dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 ( dua ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) dan 
paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3    
( tiga ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 
2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ). 

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00      
( lima milyar rupiah ). 

 

b. Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 1997  

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; 
a) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, 

menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling banyak 
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Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ); 
b) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, 

menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ); 

c) mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, 
menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara" seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ). 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) didahului 
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam : 
a) ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun 
dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah ); 

b) ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18      
( delapan belas ) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ); 

c) ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12      
( dua belas ) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00     
( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
a) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta 
rupiah ) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar 
rupiah ); 

b) ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 4.000.000.000,00 ( empat milyar rupiah ); 

c) ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah ). 

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
a) ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 

banyak Rp. 7.000.000.000,00 ( tujuh milyar rupiah ); 
b) ayat (1) huruf dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 

banyak Rp. 4.000.000.000,00 ( empat milyar rupiah ); 
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c) ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah ). 

 

c. Pasal 60 UU Nomor 5 Tahun 1997  

(1) Barang siapa 
a) memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan 

Pasal 5; atau 
b) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat 

yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7; atau 

c) memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat 
yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di 
bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta 
rupiah ). 

(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 
Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus 
juta rupiah ). 

(3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan 
dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  
( tiga ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 ( 
enam puluh juta rupiah ). 

(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 
Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat 
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta  
rupiah ). 

(5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan 
dalam Pasal 1 - 4 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
60.000,000,00 ( enam puluh juta rupiah ). Apabila yang menerima 
penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 ( tiga ) bulan. 

 

d. Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997  

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa 
psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ). 
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e. Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1997  

Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan / atau pemilikan 
psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama I ( satu ) tahun dan / atau 
pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ). 

 

f. Pasal 59 (1) huruf c dan e UU 5 Tahun 1997  

 (1) Barang siapa : 
a) menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2);  
b) memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi 

psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau  
c) mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau  
d) mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu 

Pengetahuan; atau 
e) secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa 

psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 ( empat ) tahun, paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh 
juta rupiah ), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah ).  

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah ) 

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka 
disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi 
dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.00 ( lima milyar 
rupiah ). 

 

g.   Pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 1997 

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : 
a) memproduksi, mengolah, mengekstradisi, mengkonversi, merakit, 

atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana 
mati atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 ( satu milyar rupiah ) 

b) memproduksi, mengolah, mengkonversikan, merakit, atau 
menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 500.000.000.00 ( lima ratus juta rupiah ); 

c) memproduksi, mengolah, mengonversi, merakit, atau menyediakan 
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narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 7 ( tujuh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 
( dua ratus juta rupiah ) 

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 
a) ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua 
puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 ( dua 
ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 ( dua 
milyar rupiah ); 

b) ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana 
dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 18 ( delapan 
belas ) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 ( satu 
milyar ); 

c) ayat (1) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 400.000.000.00 ( empat ratus juta rupiah ). 

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 
a) ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) 
tahun  dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000..00 ( lima ratus 
juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. 00 ( lima milyar 
rupiah ); 

b) ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 3.000.000.000.00 ( tiga milyar rupiah ). 

c) ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000.00 ( dua milyar rupiah ). 

( 4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : 
a) Ayat (1) : huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 

banyak Rp. 7.000.000.000.00 ( tujuh milyar rupiah ); 
b) Ayat (1) : huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 

banyak Rp. 4.000.000.000.00 ( empat milyar rupiah ); 
c) Ayat (1) : huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling 

banyak Rp. 3.000.000.000.00 ( tiga milyar rupiah ). 
           

2. Hasil Wawancara  

Berikut ini disajikan hasil wawancara terhadap responden yang terlibat 

langsung terhadap penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba, 

apabila dikaji dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi 

aspek substansi, aspek struktur dan aspek kultur hukum, antara lain sebagai 
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berikut :  

a. Substansi Hukum  

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau 

kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tngkah laku yang berlaku 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi. Dalam hal ini tindak pidana narkoba diatur secara 

implisit melalui ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 

Psikotropika. Berikut ini hasil wawancara dengan responden mengenai 

substansi hukum sebagai berikut :  

1. Suharyanto ( Kasatserse Narkoba ) 

Kepolisian Wilayah Kota Besar Surakarta telah melaksanakan tindakan 

baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana 

Narkoba antara lain melakukan penyuluhan, pembinaan dan 

penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana 

narkoba. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu 

pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 dan UU 

Nomor 22 Tahun 1997. Pada umumnya pelaku tindak pidana narkoba 

di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Surakarta adalah pengguna / 

menggunakan narkoba untuk di konsumsi sendiri ( pecandu ), sehingga 

sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 

terhadap pemakai / mengkonsumsi barang-barang tersebut. Sehingga 

sampai saat ini tidak ada masalah dengan penerapan substansi hukum 

yang berlaku.  

2. Nanik Sri Murtini ( Kaur Bin Ops )  

Pada umumnya selama ini para pelaku tindak pidana yang berkaitan 

dengan Narkoba lebih banyak kearah perbuatan pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berkaitan mereka sebagai pengguna / pemakai. 

Sedangkan mengenai para pelaku pada umumnya usia-usia yang 

produktif / muda, yang bermula hanya sekedar mencoba / meniru 
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barang-barang tersebut sehingga akhirnya menjadi pecandu. 

3.  Istiwiyono ( Kanit Idik I )  

Mengenai penerapan substansi hukum yang berlaku tidak ada masalah 

yang berarti, hanya memang dalam pelaksanaannya terutama untuk 

menentukan klasifikasi / jenis perbuatannya terkadang petugas masih 

rancu antara tindak pidana yang termasuk menyimpan, memiliki  

menggunakan dengan memiliki untuk dijual sebagian. Sampai saat ini 

kebanyakan pelaku dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1997 dan UU Nomor 22 Tahun 1997. 

4. Warsino ( Penyidik )  

Implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 22 Tahun 1997 

yang dipakai untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkoba pada 

umumnya tidak ada masalah. Dalam penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana ini sering berkelit dan berdalih hanya sebatas untuk dikonsumsi 

sendiri dan pada umumnya mereka menyatakan belum / tidak tahu 

tentang berlakunya ketentuan perundang-undangan mengenai narkoba 

tersebut. Penyidik harus bisa mengembangkan untuk mengungkap dan 

menelusuri jaringan penjualan / transaksi barang-barang tersebut, 

karena dengan menjatuhkan sanksi tidaklah cukup untuk menghentikan 

tindak pidana penyalahgunaan narkoba.  

5. Suratno ( Penyidik )  

Penerapan ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini 

tidak ada masalah, hanya saja dalam pelaksanaannya penyidik masih 

harus hati-hati / jeli untuk menentukan jenis / klasifikasi perbuatan 

yang dilakukan pelaku. Hal ini disebabkan karena pada umumnya 

pelaku yang tertangkap selalu berdalih bahwa barang-barang tersebut 

hanya untuk dikonsumsi sendiri dan atau untuk persediaan digunakan 

secara pribadi.  
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6. Wahab ( Tokoh Masyarakat ) 

 Sebenarnya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba 

sudah berat, tetapi masalah yang utama adalah penerapan sanksi 

tersebut kepada para pelakunya. Sebab untuk penerapan sanksi pidana 

dipengaruhi bermacam-macam aspek, misalnya aspek sosial ekonomi 

dimana kebanyakan pelaku berasal dari golongan orang yang tidak 

mampu yang menjadi korban sindikat narkoba dan hanya sebagai 

pengguna / konsumtif, disamping itu adanya kecenderungan penerapan 

sanksi berdasarkan faktor-faktor subyektif dari aparat penegak hukum 

misalnya adanya oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan 

kesempatan ini untuk kepentingan pribadi dengan cara memeras para 

pelaku / pengguna, belum adanya petunjuk / pedoman yang jelas 

mengenai pengklasifikasian jenis perbuatan tindak pidana narkoba.  

7.  Budi Haryanto Alias Honge ( Pelaku )  

 Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku, khususnya yang hanya 

menggunakan narkoba terasa sangat berat, karena sebagai pelaku pada 

umumnya hanya bersifat pribadi yang pada mulanya hanya kepingin 

mencoba dan kecanduan. Sehingga hukuman atau sanksi pidana bukan 

merupakan  obat yang dapat menyembuhkan penderita / pelaku secara 

maksimal. Mengenai belum dapat dituntaskannya tindak pidana 

narkoba ini antara lain disebabkan karena para bandar atau cukong 

yang memasok belum dapat ditangkap secara tuntas, sehingga 

peredaran narkoba tetap saja ada.  

8.  Joko Wahono alias Gepeng ( Pelaku )  

 Secara hukum sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku / khususnya 

pemakai sudah cukup berat. Mengenai masih adanya pelaku tindak 

pidana narkoba itu pada umumnya hanya pengguna, dan belum dapat 

diberantasnya masalah ini disebabkan masih cukup mudahnya 

mendapatkan barang-barang terlarang itu. Disamping itu yang selama 

ini ditangkap pada umumnya hanya sekedar pengguna, baik pengguna 
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tetap maupun pemula.  

 

b. Struktur Hukum  

Apabila melihat penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu 

selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum. Struktur hukum 

adalah lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum yang mempunyai 

fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Hal ini 

disebabkan komponen struktur hukum yang memungkinkan pemberian 

pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. Dalam kaitan mengenai 

struktur hukum maka berikut ini hasil wawancara sebagai berikut : 

1. Suharyanto ( Kasat Serse Narkoba )  

Dari segi struktur hukum, maka di Kepolisian Kota Besar Surakarta 

telah dibentuk kesatuan / unit-unit yang menanggani masalah narkoba 

secara terstruktur. Dalam pelaksanaan tugas kesatuan / unit-unit 

tersebut saling melengkapi dan berkordinasi secara rutin, sehingga 

diharapkan antara kesatuan / unit tersebut dapat secara efektif dan 

efisien menanggani masalah / kasus-kasus tindak pidana narkoba. 

Memang diakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia ( petugas ) 

dan keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk mengungkap 

kasus sering menjadi hambatan tersendiri untuk kecepatan operasional 

di lapangan.  

2. Syafrudin ( Kanit Idik III )  

Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan 

tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menanggani kasus-kasus 

narkoba memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih 

terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan 

pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri. 
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3. Slameto ( Penyidik ) 

Pada umumnya kesulitan yang dialami penyidik adalah untuk 

mengklasifikasikan jenis perbuatan pelaku dan penentuan jenis narkoba 

yang dimiliki / disita secara cepat, karena hasil sitaan tersebut dikirim 

ke Laboratorium Forensik yang ada di Semarang. Adapun para pelaku 

pada umumnya usia produktif / muda dan terpelajar, dimana menurut 

hasil penyidikan hal-hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial    

( pergaulan, lingkungan , ekonomis ).  

Dalam hal pengungkapan kasus narkoba, memang masih lemahnya 

peran serta masyarakat dan belum mendukung prevensi kejahatan 

terhadap frekuensi dari tindak pidana yang akan terjadi.  

4. Bambang Wardoyo ( Penyidik )  

Memang diakui bahwa selama ini ada hambatan dalam penyidikan 

yang disebabkan fasilitas dan dukungan anggaran yang belum memadai 

guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan. 

5. Nursamsi ( Tokoh Masyarakat )  

Selamaa ini pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba 

masih bertumpu pada aparat penegak hukum, pelibatan masyarakat 

hanya berupa penyuluhan / penerangan mengenai narkoba. Kalaupun 

ada organisasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah ini hanya 

bersifat sporadis dan secara nyata belum menunjukkan adanya praktek-

praktek yang nyata. Secara profesional memang pada kenyataannya 

aparat penegak hukum belum dapat secara tuntas menyelesaikan 

pemberantasan narkoba, hal ini disebabkan kekurangan sumber daya 

manusia yang profesional / handal, disisi lain belum adanya sarana dan 

prasarana yang memadai untuk pengungkapan kasus secara tuntas. 

Terkadang biokrasi menjadi faktor yang menjadi penyebab / kendala 

bagi pemberantasan tindak pidana narkoba itu sendiri.  
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6. Wahyu Sulistiyo alias Yuyut ( Pelaku )  

Mengenai belum dapat diberantasnya peredaran narkoba selama ini, 

disebabkan antara lain  aparat masih belum dapat menangkap bandar / 

penjual besar narkoba, sehingga peredaran masih tetap ada di 

masyarakat. Disamping itu masih belum profesionalnya aparat dalam 

melakukan penggrebekan terhadap pelaku, yang terkesan selama ini 

hanya bersifat sporadis dan tidak menyeluruh.  

7.  Darto Saputro ( Pelaku )  

 Secara umum pemberatasan tindak pidana narkoba memang sudah 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, tetapi belum seluruhnya 

dapat dituntaskan, karena belum dapat tertangkapnya bandar-bandar / 

cukong besar sehingga peredaran narkoba tetap saja ada di masyarakat. 

 

c. Kultur / Budaya Hukum    

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, 

karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan 

bekerja di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum di sisi lain dipandang 

sebagai suatu sistem nilai dan di sisi lain hukum merupakan salah satu sub 

sistem yang tidak dapat dilepas dengan masyarakat sebagai basis 

bekerjanya. Berikut ini hasil wawancara mengenai kultur / budaya hukum 

sebagai berikut :  

1. Suharyanto ( Kasatserse Narkoba )  

Dilihat dari kultur / budaya hukum masyarakat, maka kultur / budaya 

masyarakat belum banyak berpartisipasi aktif dalam penanggulangan 

tindak pidana narkoba. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan 

takut untuk melaporkan kejahatan itu, dimana masyarakat / pelapor 

belum merasa dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan 

tindak balasan dari para pelaku tindak pidana narkoba.  
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2. Suharjo ( Kanit Binluh ) 

Masyarakat pelapor pada umumnya orang-orang yang mengetahui 

secara dekat dengan para sindikat kejahatan, sehingga sudah saling 

mengetahui satu dengan lainnya. Beberapa kendala secara yuridis yang 

mengatur tentang identitas pelapor harus mencantumkan secara jelas 

merupakan satu hal yang mutlak dibutuhkan untuk pengecekan dan 

pertanggungjawaban kebenaran laporan tersebut. Tetapi di sisi lain bagi 

pelapor merupakan hal yang dapat memungkinkan adanya balas 

dendam yang mengancam keselamatan dirinya dari para sindikat 

kejahatan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak adanya 

partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana 

narkoba. 

3. Warsino ( Petugas Binluh )  

Masyarakat masih menganggap bahwa kejahatan narkoba merupakan 

kejahatan yang hanya mempengaruhi pemakai / pengguna semata, dan 

mengganggap bahwa itu kejahatan / pelanggaran individu. Rasa 

solidaritas / tepo seliro masyarakat terhadap orang-orang dekat / 

temannya yang terkena kasus narkoba sangat besar, karena mereka 

dianggap hanya semata-mata sebagai korban dari tindak kejahatan 

tersebut.   

4. Siyamti ( Petugas Binluh )  

Pada umumnya masyarakat masih terkesan acuh tak acuh / kurang 

berpartisipasi aktif untuk melaporkan adanya tindak kejahatan yang 

terjadi. Karena disamping mengganggap bahwa tindak kejahatan 

tersebut merupakan kejahatan individu, mereka juga masih khawatir 

akan keselamatan diri dan keluarganya jika melaporkan tindak pidana 

tersebut. Secara normatif jaminan perlindungan dan keamanan belu 

diatur secara jelas, meskipun telah ada bentuk-bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh penegak hukum meskipun bersifat temporer.  
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5.  Leny ( Tokoh Masyarakat )  

Secara budaya memang masyarakat masih bersikap acuh tak acuh 

terhadap tindak pidana narkoba, hal yang demikian ini disebabkan 

karena masyarakat menganggap bahwa itu lebih bersifat individu, dan 

menganggap bahwa tindak pemberantasan lebih pada kewenangan dan 

tugas aparat penegak hukum. Kultur yang bersifat toleransi dan gotong 

royong juga sangat mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana 

narkoba ini, karena pada umumnya mereka beranggapan para pelaku / 

pengguna itu hanyalah sebagai korban, dan yang paling penting upaya 

pemberantasannya justru difokuskan pada pengedar / cukong / bandar 

besar  narkoba.    

6. Nico Nugroho ( Pelaku )  

Pemberantasan tindak pidana narkoba memang harus melibatkan 

masyarakat secara luas, karena selama ini terkesan bahwa masyarakat 

masih tindak peduli terhadap masalah ini. Hal inilah yang menjadi salah 

satu penyebab bahwa peredaran narkoba masih tetap ada dan mudah 

didapat terutama ditempat-tempat yang banyak dikunjungi kaum muda 

misalnya pub, diskotik maupun sarana tempat berkumpulnya kaum 

muda.  

 
B. Pembahasan   

Dari hasil penelitian dan wawancara maka selanjutnya penulis melakukan 

pembahasan mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba 

dengan memakai teori bekerjanya hukum antara lain sebagai berikut :  

1. Substansi Hukum 

Substansi hukum mengenai narkoba yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika, dapat dikaji dari aspek materi undang-undangnya, asas-

asas hukum, serta aktualitasasi peraturan pelaksanaannya. Materi Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang psikotropika dan narkotika mengatur tentang tiga elemen pokok yakni : 
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(1) menjamin ketersediaan psikotropika; (2) mengatur peredaran psikotropika; 

serta (3) memberantas peredaran gelap psikotropika. Penulis dalam hal ini 

lebih memfokuskan pada penelitian terhadap pemberantasan penyalahgunaan, 

dalam hal ini memfokuskan pada penelitian terhadap pemberantasan 

penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, sebagai ukuran untuk 

menentukan tingkat efektifitas hukum.  

Operasional hukum ( ius operatum ) terhadap tindak pidana narkotika  

berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial 

mengatur tentang fungsi penyidikan, memberikan informasi, memberikan 

pelayanan yang adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para 

saksi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pada saat pemeriksaan di 

sidang pengadilan, serta penerapan sanksi pidana.  

Dalam hal penerapan hukum acara, terhadap tindak pidana psikotropika 

dan narkotika terdapat kekhususan, yakni melakukan teknik penyelidikan, 

penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan 

memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan 

perkara psikotropika dan narkotika, serta wewenang untuk melakukan 

penyadapan pembicaraan melalui telpon atau alat telekomunikasi lainnya, yang 

berhubungan dengan tindak pidana psikotropika telah ditetapkan suatu prinsip 

bahwa perkara psikotropika dan narkotika termasuk perkara yang lebih 

didahulukan dari perkara lain, diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan 

penyelesaian secapatnya. 

Dalam hal ini Muladi ( 2002 : 117 ) menyatakan bahwa sebagai salah 

satu substansi hukum, khususnya dalam memberikan pertimbangan terhadap 

tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan, dalam konsep Rancangan KUHP 

yang baru, meskipun masih dalam kategori ius constituendum, perlu dipahami 

tentang tujuan pemidanaan dirumuskan sebagi berikut : 

Ke 1 : Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman 

masyarakat.  

Ke 2 : Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
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sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 

Ke 3 : Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat. 

Ke 4 : Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam 

setiap pemidanaan harus benar-benar mempertimbangkan mana diantara tujuan 

pemidanaan tersebut yang mempunyai relevansi dan kepentingan terbesar 

dalam kasus terkait dan harus dipertimbangkan oleh pengadilan dengan 

konsekuensi dijatuhkan jenis pidana yang berbeda. 

Muladi ( 2002 : 105 ) selanjutnya menyatakan bahwa apa-apa bentuk 

sanksi pidana yang akan dijatuhkan, apakah itu merupakan pidana ( straf ) 

yang menderitakan, ataukah disebut-sebut sebagai maatregel, yang secara 

hipotesis dianggap tidak menderitakan tetapi bersifat mendidik, tapi pasti 

keduanya akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak. Apalagi kalau 

pidana tersebut berupa perampasan kemerdekaan. Berkaitan dengan ini, 

persoalan keadilan akan dirasakan oleh barbagai pihak yang merasa dirugikan 

oleh tindak pidana. Dengan penjatuhan pidana, semua konflik harus selesai 

keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. 

Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalisasinya pada hakikatnya 

adalah protection of the public and the promotion of justice for victim, offender 

and community. 

 

2. Struktur Hukum ( Penegak hukum )   

Faktor-faktor yang menetukan sikap responsif penegak hukum 

ditentukan oleh tiga faktor, yakni : 

a. Faktor Moral  

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal,  

yakni : (1) pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep 
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keadilan dan kebenaran; (2) integritas hakim yang meliputi nilai-nilai 

kejujuran dan harus dapat dipercaya; (3) independesi kekuasaan kehakiman 

yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berperkara maupun tekanan 

publik; (4) tatanan politik sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka 

hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum sebagai alat 

kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum 

mempunyai kekuatan moral; (5)  fasilitas di lingkungan badan peradilan; 

(6) sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya, 

termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah; (7) kondisi 

aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil masih 

mengandung kelemahan. Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku 

terhadap hakim saja, tetapi termasuk pula para penyidik dan penuntut 

umum sebagai bagian dari criminal justice system. Disinilah, letak 

hubungan resiprositas antara penegak hukum dengan masyarakat melalui 

sarana hukum yang berdampak kepada efektivitas dalam pengendalian 

sosial dan secara tidak langsung dapat menjaga kewibawaan hukum. 

b. Faktor Ketrampilan  

Penguasaan ilmu pengetahuan hukum dapat dikaji dengan pendekatan 

sosiologis, sebab hakikat permasalahan tindak pidana psikotropika adalah 

menyangkut masalah perilaku menyimpang. Dalam penegakan hukum 

harus di tunjang oleh kondisi lingkungan budaya masyarakat. Budaya 

hukum dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi hukum, penyuluhan 

hukum serta membentuk sistem hubungan masyarakat yang akrab. 

Faktor keterampilan yang profesional khususnya penguasaan tehnik dan 

taktik penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 beserta peraturan-

peraturan perundang-undangan lainnya perlu ditingkatkan. Disamping 

kemampuan profesional, juga tak kalah pentingnya adalah wujud                

( performance ) aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, agar 
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tidak menyalahgunakan wewenangnya. 

c. Faktor Transparansi Penegakan Hukum  

Secara filosofis kejahatan adalah merupakan produk dari masyarakat itu 

sendiri, maka pemberantasan peredaran gelap psikotropika harus 

melibatkan peran serta masyarakat, sehingga dalam penegakan hukumnya 

akan tercapai suatu keadilan hukum. 

Dalam kerangka penegakan hukum, kepemimpinan aparat penegak hukum 

amat ditentukan oleh orientasi tugas yang berwujud dalam sikap yang 

konsisten,mempunyai komitmen, dan selalu mempunyai dorongan untuk 

mempunyai sikap berkompeten dalam penanggulangan tindak pidana 

psikotropika serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Penegakan hukum 

terhadap tindakan kriminal terkait dengan sistem prevensi kejahatan akan 

menentukan eksistensi dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi 

tindak pidana psikotropika dan narkotika. Prevensi kejahatan merupakan 

keinginan negara dan masyarakat untuk menghindari masyarakat dari 

tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran psikotropika dan narkotika               

( narkoba ). Sikap penegak hukum diukur dari seberapa jauh kemapuan 

aparat penegak hukum diukur dari seberapa jauh kemampuan aparat 

penegak hukum dapat merespon laporan masyarakat tentang kejahatan. 

Kemampuan memberikan informasi yang mudah dan transparan akan 

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat. 

 

3. Peran Serta Masyarakat  

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, 

Tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Negara, Di dalam pasal 1 didefinisikan bahwa peran serta masyarakat adalah 

peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan 

dengan menataati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam 

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



 78 

masyarakat. 

Penanggulangan tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, 

Konvensi Psikotropika, Substansi 1971, maupun Konvensi Pemberantasan 

Peredaran Gelap Psikotropika dan narkotika Tahun 1988 dibutuhkan peran 

serta masyarakat. Pandangan penulis dalam hal ini adalah, guna menunjang 

aparat penegak hukum mengahadapi pelaku tindak pidana psikotropika, maka 

peran serta masyarakat dibutuhkan, karena fakta membuktikan bahwa pelaku 

tindak pidana psikotropika maka peran serta masyarakat dibutuhkan, karena 

fakta membuktikan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika dan narkotika 

menggunakan modus operandi kejahatan dengan melibatkan antar negara di 

luar batas teritorial. Betapa kompleksnya permasalahan psikotropika tidaklah 

mungkin hanya dapat diselesaikan oleh penegak hukum saja. Oleh sebab itu 

diperlukan pendayagunaan peran serta masyarakat guna mencegah peredaran 

gelap psikotropika dan narkotika   

Beberapa kewajiban dan hak warga masyarakat sebagai berikut :  

a) Dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan psikotropika dan narkotika 

masyarakat sebagai suatu subyek hukum mempunyai kewajiban tertentu. 

Kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola metode 

yang dipakai adalah pemberian informasi kepada penegak hukum, 

melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropikanya 

secara tidak sah.  

Melaporkan suatu tindak pidana oleh masyarakat kepada penegak hukum 

adalah merupakan hal esensial. Secara logika masyarakat lebih mengetahui 

terlebih dahulu dibandingkan dengan petugas hukum. Hal ini sesuai dengan 

kerja lingkungan aparat penegak hukum. Kegiatan penyelidikan yang 

dilakukan oleh petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, 

karena petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena 

petugas hukum tidak menguasai betul jaringan-jaringan kejahatan serta 

modus operandinya. Oleh sebab itu peran serta masyarakat dipandang amat 
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efektif, karena anggota masyarakat lebih mengetahui tentang alur 

peredaran serta jaringan-jaringan kejahatan. Oleh sebab itu pemberdayaan 

kekuatan masyarakat dalam kerangka pencegahan peredaran gelap 

psikotropika merupakan suatu program yang paling utama dengan harapan 

demi tercapainya efektifitas penegakan hukum. 

b) Jaminan Keamanan dan Perlindungan Hukum  

Masyarakat pelapor pada umumnya orang-orang yang mengetahui secara 

dekat dengan para sindikat kejahatan. Pada umumnya antara pelapor 

dengan pelaku kejahatan sudah saling mengetahui tentang alur peredaran. 

Beberapa kendala hukum yang mengatur tentang identitas pelapor harus 

dicantumkan secara jelas, terdapat argumentasi yang berbeda walaupun 

sama-sama benarnya. Bagi penegak hukum, identitas pelapor adalah 

mutlak dibutuhkan dengan alasan untuk kepentingan umpan balik antara 

petugas dengan si pelapor untuk pengecekan kebenaran laporan tersebut. 

Di samping itu, pelaporan identitas tersebut sebagai pertanggungjawaban si 

pelapor atas kebenaran laporan yang dapat dipertanggungjawabkan 

kesahihannya. 

Bentuk-bentuk jaminan perlindungan dan keamanan secara normatif belum 

diatur secara jelas oleh undang-undang. Namun demikian dalam 

kenyataannya, perlindungan itu sering dilakukan oleh petugas penegak 

hukum, tetapi hanya bersifat sementara. 

Tingkat efektifitas peran serta masyarakat amat dipengaruhi oleh tingkat 

etika profesi penegak hukum yang memiliki kemapuan berkomunikasi 

sosial, serta membentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan 

masyarakat. Etika profesi penegak hukum ialah menjamin keadilan 

hukum,kepastian hukum serta manfaat hukum itu sendiri kadang-kadang 

penegak hukum dalam mengahadapi strukur sosial masyarakat tertentu 

tidak secara langsung melakukan komunikasi karena adanya kendala-

kendala tertentu. Suatu strategi yang paling tepat ialah membentuk jaringan 

informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat. 
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Jaringan ini berguna untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang 

dialami oleh penegak hukum serta kewajiban yang harus diberikan 

masyarakat tentang informasi sehingga masyarakat berhak untuk 

mendapatkan informasi yang benar. Kondisi demikian akan melahirkan apa 

yang disebut toleransi sosial.  

Toleransi sosial dapat dibangun melalui tiga komponan yakni : Pertama, 

membangun faktor kepercayaan untuk diperoleh sikap personal yang 

memliki etika profesi; Kedua, membangun pendekatan berkomunikasi 

dengan masyarakat agar diperoleh peran serta masyarakat; Ketiga, dengan 

membangun jaringan infromasi untuk diperoleh jaringan kerja  ( network 

line ) antara penegak hukum dengan masyarakat.  

Jaringan ini amat penting guna memberantas peredaran gelap psikotropika 

yang ada di masyarakat. Penegak hukum dapat memanfaatkan peran serta 

masyarakat, dalam penggunaan teknik pembelian terselubung, penyerahan 

yang diawasi, penyadapan pembicaraan. 

c) Penerapan Sanksi Pidana  

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana 

mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam 

kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan 

hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan 

norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, berikut konsep 

penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk 

menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis 

penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, seyogyanya 

pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan 

narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga 

dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai 

pemilik, pengguna atau pengedar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan Kepolisian Kota Besar Surakarta belum dapat memberantas dan 

menanggulangi pelaku tindak pidana narkoba apabila dikaji dengan teori 

bekerjanya hukum adalah sebagai berikut : (1) Aspek Substansi, yaitu belum 

adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas di 

lapangan dalam menentukan jenis / klasifikasi perbuatan, disamping itu belum 

adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat / pelapor; 

(2) Aspek Struktur yaitu masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia / Petugas, 

belum profesionalnya petugas, belum dilibatkannya peran serta masyarakat secara 

aktif dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk proses kecepatan pengungkapan 

kasus-kasus tindak pidana narkoba; dan masih adanya oknum-oknum petugas yang 

mengambil kesempatan / keuntungan dari masalah ini, dan (3) Kultur / Budaya 

Hukum yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindak 

kejahatan kepada petugas, hal ini disebabkan belum ada jaminan perlindungan 

terhadap mereka. 

 

B. Implikasi   

Konsekuensi logis dari hasil penelitian dan pembahasan, maka implikasi 

yang kemungkinan terjadi antara lain :  

1. Belum dapat diberantas dan ditanggulanginya pelaku tindak pidana narkoba 

maka dikhawatirkan akan masih banyaknya para pelaku / pengguna narkoba 

yang akan datang, mengingat masih adanya bandar / cukong peredaran 

narkoba yang ada dalam masyarakat.  

2. Tidak adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman terutama 

bagi petugas di lapangan akan dapat berakibat tidak optimalnya pemberantasan 

tindak pidana narkoba, disamping itu adanya kemungkinan justru merugikan 
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kepentingan / hak-hak pelaku kejahatan  

3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan 

terhadap jaminan keselamatan bagi pelapor / masyarakat akan dapat 

menimbulkan sikap apatis / acuh tak acuh dari masyarakat. Hal ini mempunyai 

dampak tidak optimalnya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana 

tersebut.  

 

C.  Saran-Saran 

1. Diperlukan langkah-langkah yang kongkrit dalam upaya pemberantasan dan 

penanggulangan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, 

misalnya membentuk satgas-satgas anti narkoba yang terdiri dari unsur-unsur 

masyarakat, pemberian insentif bagi masyarakat / pelapor yang melaporkan 

adanya tindak pidana narkoba, perlindungan terhadap saksi pelapor.  

2. Diterbitkannya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman oleh 

petugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana 

narkoba dan dapat melindungi keselamatan masyarakat / pelapor. 

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan sarana prasarana operasional 

yang memadai guna kepentingan penggungkapan jaringan peredaran narkoba 

secara tuntas.  
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