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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki arah kebijakan 

Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 

adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

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

suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis 

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan 

damai.1 Tujuan mulia dari Pembangunan Nasional tersebut dapat terealisasi 

dengan baik, apabila seluruh warga negara ikut andil dalam mewujudkan cita-

cita luhur tersebut. 

Upaya-upaya pewujudan tujuan Pembangunan Nasional di atas 

senantiasa mengalami kendala-kendala baik yang timbul dari dalam negeri 

maupun pengaruh negarif dari luar negeri, yang sebagian besar dialami oleh 

generasi muda dari berbagai strata sosial. Pengaruh-pengaruh negatif yang 

menyerang generasi muda di Indonesia tersebut terutama masalah peredaran 

gelap dan penyalahgunaan narkotika yang dapat menghancurkan generasi 

penerus cita-cita Pembangunan Nasional. 2 

 

                                                
1  Pembukaan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Bandung, Penerbit Citra 

Umbara, 2003, Halaman 69. 
2  Heriadi Willy, Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab), 

Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, 2005, Halaman xi. 
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Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang telah menyebar 

ke sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini bukan merupakan persoalan orang-

perorang saja, namun telah menjadi permasalahan negara yang harus segera 

dicari jalan keluarnya secara bersama-sama seluruh elemen bangsa, baik 

pemerintah maupun masyarakat. 

Narkotika apabila ditinjau dari bidang kesehatan, sebenarnya 

merupakan salah satu obat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi 

kepentingan umat manusia terutama untuk kepentingan pengobatan atau 

pelayanan kesehatan,3 misalnya untuk operasi, menghilangkan rasa sakit dan 

sebagainya dengan ketentuan sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh 

dokter. Pemakaian narkotika dengan dosis yang tidak teratur atau dengan kata 

lain menyalahgunakan narkotika bisa membawa akibat-akibat negatif karena 

akan menyebabkan ketagihan dan tergantung pada zat-zat narkotika tersebut.  

Komitmen Pemerintah dalam penanggulangan peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan membentuk Badan Koordinasi 

Narkotika Nasional yang tertuang dalam Kepres No. 116/1999 tanggal 29 

September 1999 pengganti Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971, menekankan 

bahwa ada enam masalah nasional yang harus ditangani dan diselesaikan 

secara tuntas oleh Pemerintah dan rakyat Indonesia yaitu masalah-masalah: 4  

 

                                                
3  Pembukaan UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Bandung, Penerbit Citra 

Umbara, 2003, Halaman 143. 
4  Dirjen POM, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif 

Lainnya, Jakarta, Departemen Kesehatan RI, 2000, Halaman 1. 



 3 

1. Uang palsu 

2. Penyalahgunaan narkotika 

3. Kenakalan remaja 

4. Penyelundupan 

5. Subversi 

6. Pengawasan orang asing 

Pemerintah secara khusus telah telah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 pada Pasal 64 disebutkan bahwa perkara narkotika termasuk 

perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna 

penyelesaian secepatnya.5 

Pemberantasan peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika merupakan hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang 

harus dilakukan secara real (action) dan tidak hanya bicara (talk). Talk adalah 

upaya penyadaran masyarakat akan bahaya peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika, sedangkan action merupakan tindakan nyata yang 

harus dilakukan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika. Action masyarakat merupakan talk, sedangkan 

yang melakukan action adalah penegak hukum yang secara penuh diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan nyata.6 Dengan 

demikian antara masyarakat dan penegak hukum harus benar-benar bekerja 

sama untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan 

narkotika. 
                                                

5  Pasal 64 UU RI No. 22 Tahun 1997 Op Cit, Halaman 175. 
6  Heriadi Willy, Op Cit, Halaman viii. 
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Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 UU 

No. 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika. Undang-undang tersebut memberi 

kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat.7 Pencegahan dan 

penanggulangan bahaya narkotika tersebut dapat bersifat preventif, represif, 

maupun kuratif. 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika pada saat ini tidak 

hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke pelosok-pelosok 

desa di tanah air. Surakarta sebagai kota budaya ternyata juga tidak bisa 

terlepas dari masalah-masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. 

Hal ini terbukti dari kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di 

Kota Surakarta, seperti kasus yang menimpa pada Agus Eko (39) bersama 

kekasihnya Kiki Damayanti (29) serta pemilik rumah Lucky Sudjatmiko yang 

tertangkap tangan tengah menghisap shabu-shabu. Dari para tersangka, 

petugas menyita 525 miligram shabu-shabu serta tiga buah “bong” (peralatan 

untuk menyabu) serta kompor pembakar.8 

Peran serta masyarakat Kota Surakarta dalam pencegahan terhadap 

bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari 

lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan 

Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang 

ada. 
                                                

7  Pasal 57 UU RI No. 22 Tahun 1997 Op Cit, Halaman 172. 
8  Bernas, 19 September 2005. Polsektabes Tipes Bekuk Lagi Pemakai Sabu-sabu. 

Halaman 11. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “PERAN SERTA MASYARAKAT 

DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI 

SURAKARTA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan keterbatasan penulis, 

maka diperlukan suatu pembatasan masalah agar tujuan dalam penelitian ini 

tidak menyimpang dari sasaran yang akan dicapai. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu peran keluarga dan 

tokoh masyarakat antara lain RT, RW, dan tokoh agama di wilayah Kota 

Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Apakah dasar hukum yang mendasari peran serta masyarakat dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika? 

2. Bagaimanakah peran serta orang tua dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika? 

3. Bagaimanakah peran serta RT, RW dan tokoh agama dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dasar hukum yang mendasari peran serta 

masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. 

b. Untuk mengetahui peran serta orang tua dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika. 

c. Untuk mengetahui peran serta RT, RW dan tokoh agama dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memperkaya khasanah penelitian di bidang hukum khususnya 

dalam bidang hukum pidana, khususnya masalah penyalahgunaan 

narkotika. 

2) Sebagai pembanding dan pertimbangan maupun pengembangan 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan 

masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. 
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2) Sebagai masukan yang dapat digunakan dalam rangka 

meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika. 

3) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca untuk menambah 

pengetahuan tentang upaya penanggulangan tindak pidana 

narkotika. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan 

kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin dan diawasi. Di lain pihak, 

narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan apabila salah 

penggunaannya. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan gangguan 

fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat maupun 

mengganggu ketahanan nasional, sehingga pelakunya dapat dikatakan telah 

melakukan tindak pidana narkotika. 

Natangsa Surbakti,9 mendefinisikan tindak pidana narkotika adalah 

“Tindak pidana yang berupa perbuatan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan tentang narkotika.” 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu 

perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 

85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.  

                                                
9  Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah, Hukum Pidana Khusus, Surakarta, UMS 

Press. 2005, Halaman 174. 
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Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tersebut, berupa sanksi pidana 

ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana 

penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif 

ataupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang 

perseorangan dan korporasi. 

Dua dekade terakhir ini organisasi kejahatan yang bergerak dalam 

obat-obatan terlarang dan narkotika, bersama dengan kelompok-kelompok 

kejahatan lainnya telah melebarkan sayapnya secara lintas batas negara, 

seperti perusahaan multinasional. Termasuk dalam organisasi kejahatan yang 

dimaksud adalah Mafia Sisilia, Triad Cina, Yakuza Jepang, kartel-kartel 

Kolombia, para pengedar Nigeria, Jamaika dan organisasi kejahatan dari 

Federasi Rusia.10 Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi 

yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri 

dalam bisnis ilegal berskala besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan 

pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian 

atas kegiatan ekonomi di luar hukum.11 

 Dengan semakin canggihnya kejahatan yang ada, khususnya dalam 

hal kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, maka hal 

tersebut merupakan tanggung jawab antara masyarakat, penegak hukum 

                                                
10  Ronny  Nitibaskara,  2001,  Organized Crime,  http://www.fortunecity.com, 

Halaman 2. 
11  Syahruddin Husein. 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya 

Penanggulangannya, http://www.digitized.com Halaman 8. 
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seperti jaksa, hakim, polisi, dan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya 

pemberantasannya.  

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar 

mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat saja, 

tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang 

menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan 

dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam 

upaya untuk menanggulangi kejahatan. 12  

Komitmen tiap-tiap elemen penegak hukum dalam pemerintahan juga 

harus dapat berfungsi secara optimal, bersungguh-sungguh, dan proporsional 

sesuai lingkup dan peranannya masing-masing dalam upaya penegakan 

hukum mengenai tindak pidana narkotika. Dengan demikian terjadi 

keselarasan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi 

terjadinya kehancuran generasi penerus bangsa. 

Lembaga-lembaga penegak hukum harus mengembangkan nilai-nilai 

di dalam lingkungan organisasi masing-masing, karena nilai-nilai tersebut 

dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. 

Untuk itu dalam upaya penegakan hukum harus melibatkan peran serta 

masyarakat. Dalam hal ini, peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan 

seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. 

                                                
12  Syahruddin Husein. 2003, Ibid, http://www.digitized.com. 
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Setiap individu harus bisa memerankan posisi sosialnya di dalam 

masyarakat.13 

Dengan demikian dalam hal penegakan hukum, setiap individu dalam 

masyarakat, baik itu kepala keluarga, pendidik, penegak hukum, politisi, 

tokoh masyarakat, maupun tokoh agama harus memerankan posisinya dengan 

proporsional sehingga mampu memberikan dukungan sekaligus sebagai 

kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum yang berlaku. 

Dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika, seluruh elemen 

masyarakat baik dalam lingkup keluarga, RT, RW, maupun tokoh agama 

memiliki peran yang penting untuk tegaknya peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam hal ini peran masyarakat tersebut telah diatur dalam UU 

No. 22 Tahun 1997 yaitu pada Pasal 57. 

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pemberantasan tindak pidana 

narkotika yang merupakan salah satu jenis kejahatan organisasi internasional 

perlu melibatkan peranserta masyarakat baik dalam keluarga, lingkungan RT 

dan RW, tokoh agama, maupun peran aktif dari penegak hukum dan 

pemerintah agar bangsa Indonesia terhindar dari bahaya kehancuran.  

Untuk memudahkan pemahaman kerangka konseptual dalam 

penelitian ini, maka dapat diperjelas pada kerangka pemikiran berikut : 

 

 

                                                
13  Edy Suhardono, Teori Peran : Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, Jakarta, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1994, Halaman 7. 
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(Tindak P idana)
N arko tika

P e ran Se r ta M asyarakat  :
K e luarga, R T, R W ,
To ko h Agam a

U U  N o . 2 2 /1 9 9 7
te ntang N arko tika

P e ne gakan H ukum  :
P o lis i, Jaksa, H akim

K e rja Sam a

M e ngatur

P e ngadaan
Im po r dan Ekspo r
P e re daran
Labe l dan P ublikas i
P e ngo batan dan R e habil itas i
P e m binaan dan P e ngawasan

Tidak Se suai K e te ntuan

U ndang-undang

P e nanggulangan dan P e m be rantasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 
F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap ketentuan-ketentuan 

yuridis mengenai peran serta masyarakat dalam menanggulangi narkotika 

di wilayah Surakarta. 

 

2. Sumber Data 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif 

empiris, yaitu penelitian lapangan yang didasarkan pada peraturan-
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peraturan hukum yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

tergolong dalam sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak 

yang berwenang di bidangnya. Selain data primer, dalam penelitian ini 

juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari kajian-kajian 

kepustakaan antara lain literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan 

perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian 

ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik dalam penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada sumber yang berkompeten antara 

lain pihak keluarga, RT, RW, dan tokoh agama di wilayah Surakarta. 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 

literatur, karya ilmiah, maupun perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah peran serta masyarakat dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika. 
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4. Analisis Data 

Pada tahap analisis data, penulis menggunakan metode diskriptif 

analitis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisis peran serta 

masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat 

dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian.14 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan suatu gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi 

ini, maka sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

Bab satu berisi mengenai pendahuluan yang akan diuraikan menjadi 

latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab dua berisi mengenai tinjauan pustaka yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti, antara lain pengertian narkotika, penyalahgunaan  

narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika, dan peran serta masyarakat. 

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan 

memaparkan sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai peran serta 

masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, meliputi 

                                                
14  Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Penerbit PT Gramedia 

Jakarta, 1976, Hal. 328 
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dasar hukum peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika, peran serta orang tua dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika, dan peran serta RT, RW, dan tokoh agama dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika. 

Bab empat berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang akan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah 

Surakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. 

 

 


