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A. Latar Belakang 

Kabupaten Karanganyar merupakan kota yang berada di Jawa Tengah 

berada sekitar 14 kilometer dari timur kota Surakarta, dari arah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan untuk arah timur 

serta dari selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dengan luas 

800,20 KM serta dengan kepadatan penduduk mencapai 937,27 jiwa. 1 

Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki 17 kelurahan serta memiliki 

berbagai macam objek wisata yang dapat menarik wisatawan sekitar. 

Namun siapa sangka, dibalik tentramnya Kabupaten Karanganyar tersimpan 

beberapa kasus kriminalitas yang tinggi terutama tindak pidana narkotika.  

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis 

sebenarnya diawali dengan perkembangan peredaran narkotika yang diatur 

dalam Verdovende Middelen Ordonantie (Staatblad No 278 jo No 536).2 

Dalam kehidupan bermasyarakat aturan ini lebih dikenal dengan sebutan 

peraturan obat bius. Aturan perundangan tersebut dianggap tidak dapat 

mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat transportasi yang mendorong 

terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia. 3  

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi 

untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, 

terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut. 4   Pengertian 

                                                            
1  https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar#Geografi, Pada tanggal 28 Mei 2017, 
pukul 21.45 WIB. 
2 Siswantoro Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: PT Raja grafindo, hal. 107. 
3 Ibid., 
4 Ibid., 
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narkotika sendiri menurut UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman, atau bukan dari tanaman, baik sintesis maupun 

semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam lampiran undang-undang ini. 

Para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU No 35 Tahun 

2009 terdiri dari  beberapa macam seperti penyalah guna narkotika dan 

permufakatan jahat. Menurut Pasal 1 ayat 15 Penyalahguna Narkotika 

adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. 

Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 ayat 18 adalah  

perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk 

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, 

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota 

organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 

narkotika.  

Maksud penjelasan dari penyalah guna narkotika adalah bahwa setiap 

orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti medis 

menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dapat dijatuhi pidana. 

Karena dalam hal ini orang yang berwenang menggunakan barang tersebut 

yakni dalam hal pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis, serta sebagai 

sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu penjelasan mengenai 

permufakatan jahat sudah jelas bahwa orang yang tanpa hak dan tanpa 

memiliki kewenangan mengedarkan, membuat narkotika dapat dikenai 

pidana narkotika ini.  

Penggunaan narkotika dilarang keras karena dapat memberikan efek 

yang tidak baik terhadap kesehatan seperti halusinasi yang berlebihan, 

bahkan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan dapat 

menyebabkan ketergantungan hingga dapat mengakibatkan kematian. Jenis-
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jenis narkotika sangat lah banyak seperi heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu 

dan amphetamine.5 Heroin merupakan obat terlarang yang sangat keras 

dengan zat adiktif tinggi dan dapat berbentuk butiran tepung atau cairan.6 

Heroin ini menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun mental 

sehingga usaha mengurangi pemakaian menimbulkan rasa sakit dan kejang 

bila dihentikan.7 Sabu-sabu berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak 

berwarna sehingga memiliki efek yang sangat kuat terhadap jaringan saraf 

dan dapat menyebabkan peradangan pada otot hati dan kematian. 8 

Amphetamine berbentuk pil, kapsul atau tepung yang dapat mengakibatkan 

suasana hati pemakai berubah seperti tingkah laku yang kasar, penurunan 

berat badan, penampilan kurang tidur, tekanan darah tinggi dan denyut 

jantung tak beraturan.9 

Fenomena Tindak Pidana Narkotika yang cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengumumkan 

bahwa Indonesia sedang  darurat penyalahgunaan narkotika sejak tahun 

2016. Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Desember 2016 pada saat acara 

pemusnahan barang bukti narkoba di Monas Jakarta, mengungkapkan 

sekitar 15 ribu jiwa generasi muda meninggal setiap tahun atau 40 hingga 

50 orang per hari karena menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 10 

Pernyataan perang terhadap narkotika oleh pemerintah Indonesia pada tahun 

2018 ini telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika tersebut 

lewat perairan laut yang nota bene adalah gerbang masuknya barang dari 

luar negeri. Pada awal tahun 2018 bulan Januari petugas gabungan berhasil 

mengamankan lebih dari 110,84 Kg sabu-sabu dan pil ekstasi, barang bukti 

                                                            
5 P Tommy Y.Suyasa dan Farida Wijaya, 2006, Resiliensi  Dan Sikap Terhadap Penyalahgunaan 
Zat ( Studi Pada Remaja), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta, diakses 
pada PTYS Suyasa, F Wijaya - Jurnal Psikologi Vol, 2006 - academia.edu, Tanggal 28 Mei 2017, 
Pukul 22.22 WIB.  
6 Ibid.,  
7 Ibid.,  
8 Ibid.,  
9 Ibid., 
10 Budi Setiawanto, Narkoba di Kalangan Artist dan Darurat Narkoba di Indonesia, diakses dari 
https://www.antaranews.com/berita/686395/artikel-narkoba-di-kalangan-artis-dan-darurat-
narkoba-di-indonesia, pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 20.36 WIB.  
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ini sudah termasuk saat aparat TNI AL mengamankan bendera Singapura, 

Sunrise Glori, yang membawa sekitar 1 ton sabu-sabu di perairan selat 

Philips, berdekatan dengan perairan kota Batam, Kepulauan Riau pada 

tanggal 7 Februari 2018.11  Selain itu banyak juga artis yang tertangkap 

tangan sedang menggunakan barang haram tersebut untuk dikonsumsi 

hingga diedarkan seperti Ridho Roma, Iwa K, Pretty Asmara, Ammar 

Zonni, Ello, Tora Sudiro, Tio Pakusadewo. Bahkan di awal tahun 2018 ini, 

yang masih hangat-hangat nya terdapat artis yang tertangkap oleh pihak 

kepolisian seperti Jennifer Dunn pada tanggal 2 Februari 2018, Fachri Albar 

ditangkap di kediamannya tanggal 13 Februari 2018, sehari kemudian 

giliran artist Roro Fitria bertepatan pada hari Valentine 14 Februari 2018 

dan terakhir adalah putra-putri Elvy Sukaesih.12 

Sementara data kinerja BNN ( Badan Narkotika Nasional) dibawah 

kepemimpinan Budi Waseso pada tahun 2015-28 Februari 2018 sumber dari 

Litbang Kompas /LUP/DEW, diolah dari Lampiran Press Release Badan 

Narkotika Nasional adanya laporan kasus narkoba tahun 2016 ada 807 

laporan dan tahun 2017 ada 953 kasus, sedangkan tersangka narkotika 2016 

terdapat 1238 tersangka, dan tahun 2017 terdapat 1324 tersangka.13 Untuk 

pengungkapan barang bukti narkotika dari jenisnya yakni ganja tahun 2016 

2.687,89 gram tahun 2017 adalah 858.600 gram, sabu kristal tahun 2016 

1,016 ton, tahun 2017 1,144 ton, ekstasi tahun 2016 754,094 butir, tahun 

2017 218.212 butir, ekstasi tahun 2016 586, 15gram tahun 2017 28.880 

gram, hashish 0,32 liter tahun 2017 0,01 liter, cocain tahun 2016 sebanyak 

4,94 gram, tahun 2017 sebanyak 70,79 gram, heroin tahun 2016 sebanyak 

581,5 gram tahun 2017 256,88 gram, morfin tahun 2016 sebanyak 

108,12gram, benzodiazepine tahun 2016 sebanyak 2 butir, daftar G tahun 

                                                            
11 Ibid.  
12  Fatimah, Sudah Ada 22 Nama Daftar Panjang Artist Terjerat Kasus Narkoba Sejak 2017, 
diakses dari http://aceh.tribunnews.com/2018/02/18/sudah-ada-22-nama-daftar-panjang-artis-
terjerat-kasus-narkoba-sejak-2017, pada tanggal 12 Maret 2018, Pukul 21.17 WIB.  
13 Kompas, 2 Maret 2018, hal.1.  
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2016 sebanyak 5012 butir, ketamine tahun 2017 sebanyak 93,18 gram, dan 

4 cmc tahun 2017 sebanyak 50 liter.14 

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, barang haram 

tersebut sering kali disalahgunakan dan diedarkan sehingga tidak heran 

mengenai tindak pidana narkotika di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi. 

Pengadilan Negeri Karanganyar pada tahun 2015 menerima kasus narkotika 

sebanyak 30 perkara, tahun 2016 29 perkara, serta pada tahun 2017 

sebanyak 38 perkara yang telah diputus sebagaimana sumber data dari 

Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada setiap kasus tindak pidana narkotika 

yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Karanganyar ini rata-rata usia 

terdakwa bervariasi pada tahun 2015 usia yang paling muda yakni 20 tahun 

dan paling tua 43 tahun, tahun 2016 terendah 25 tahun dan tertinggi 55 

tahun serta tahun 2017  dari bulan Januari hingga April terendah 23 tahun 

dan tertinggi 55 tahun dengan rata – rata pelaku adalah pria dan 1 wanita. 

Sebagaimana sumber data tersebut di atas, tentunya tindak pidana narkotika 

cukup tinggi. Padahal dalam pemerintahan Jokowi, pelaku tindak pidana 

narkotika kelas kakap banyak yang mendapatkan hukuman mati. Mantan 

Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim menilai kebijakan hukuman mati akan 

dipertahankan pemerintahan Presiden Joko widodo sebagai cara dalam 

mengatasi tingginya kasus tindak pidana narkotika, tak heran selama 3 tahun 

pemerintah berjalan sudah 18 orang di eksekusi.15  

Walaupun pada era saat ini kebijakan hukuman mati tetap 

dipertahankan, namun angka tindak pidana narkotika pada Pengadilan 

Negeri Karanganyar masih sangat lah tinggi. Mereka para pelaku baik 

pecandu atau penyalah guna dan pengedar narkotika seakan tidak 

memperdulikan kebijakan dari pemerintah. Hukuman penjara yang diputus 

hakim dalam persidangan, seakan tidak ada pengaruh untuk menekan angka 

tindak pidana narkotika. Bahkan ketika terdakwa telah diputus bersalah dan 
                                                            
14 Ibid.,  
15 Kompas.com, Jumat 29 Desember 2017, 19.26 WIB: Eksesui Mati di Era Jokowi Lebih Banyak 
Daripada Era SBY dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/20283771/komnas-ham-
eksekusi-mati-di-era-jokowi-lebih-banyak-daripada-era-sby 
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dihukum penjara, masih banyak para terdakwa yang masih  bisa bermain 

atau bahkan mengendalikan barang haram tersebut dengan orang luar dari 

penjara. BNN dalam hal ini pernah bekerja sama dengan Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mencokok 7 narapidana narkotika yang 

selama ini mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lembaga 

Permasyarakatan Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah. 16   Berdasarkan 

survei dan hasil investigasi Badan Nasional dan Narkotika, (BNN) sekitar 

60% peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas. 17 

Dengan adanya peristiwa tersebut tentunya hukuman penjara yang diberikan 

oleh putusan hakim tidak dapat memberikan keefekjeraan dan dapat 

mencegah upaya peredaran narkotika. 

Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya dalam penegakan 

hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum, perlu 

adanya terobosan dalam menerapkan hukuman, sehingga dapat 

meminimalisir kejahatan tindak pidana narkotika. Menurut Bernard L 

Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum Progresif persepektif moral dan 

kritis yakni hukum progresif merupakan cara berhukum yang didasarkan 

pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum  

memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya.18 Dalam 

hal ini para penegak hukum, dalam menegakkan hukum tidak selalu tertuju 

pada undang-undang yang telah ada, namun juga harus lebih menggali dari 

fakta hukum yang ada, dengan menggunakan aspek sosial masyarakat yang 

selalu berkembang. Hukum progresif mendasarkan diri dari krisis fungsi 

                                                            
16 Haryanto Dwiatmodjo, Community Base Treatment Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika ( 
Studi Terhadp Pembinaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A 
Yogyakarta), Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,Vol14 No1 
2014, hal. 112.  
17 Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, Jurnal Hukum, 
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, 
No. 08/II/P3DI/April/2015, Hal 1-2 
18 Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, 
Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 39.  
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dan legitimasi cara berhukum status quo (yang mengedepankan rules dan 

tekstual).19  

Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat 

progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya,(ii) 

pro rakyat dan keadilan, hukum itu harus berpihak kepada rakyat, dan 

keadilan harus didudukkan diatas peraturan, (iii) hukum progresif 

mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, (iv) hukum 

progresif menekankan pada hidup baik sebagai dasar hukum berhukum, (v) 

hukum progresif, berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan dengan 

tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, (vi) hukum yang berhati 

nurani, (viii) hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni 

usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.20   

Terobosan penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam 

pendekatan hukum progresif saat ini sedang dibutuhkan, karena masih 

banyak penegakan hukum yang dilakukan, namun belum mampu 

menyelesaikan permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana 

narkotika untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan narkotika. Selain 

itu dalam perkara narkotika terdapat bunyi pasal dalam Undang-Undang No 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak memiliki batasan yang jelas 

antara pengedar, pecandu dan penyalahguna. Padahal antara tersangka 

dengan status pengedar, pecandu dan penyalahgunaan narkotika memiliki 

hukuman yang berbeda.  

Penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim sebatas 

mencocokkan dari fakta hukum yang ada, lalu diarahkan pada bunyi pasal 

yang tersedia, dengan begitu tentunya untuk mewujudkan keadilan 

substantif pada terdakwa masih belum tercipta karena hanya terpaku pada 

bunyi pasal saja. Hal yang demikian terjadi karena adanya paham 

positivisme yang telah lama dan tumbuh berkembang di Indonesia. Dalam 

praktiknya, sistematisasi hukum dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi 
                                                            
19 Ibid., hal.39.  
20 Ibid., hal.40.  
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berdasarkan program legislasi yang menjadi politik hukum nasional 

merupakan bukti nyata berkembangnya positifisme di Indonesia.21 

Dalam pembentukan hukum (Law Making), maka hukum merupakan 

suatu produk kekuasaan politik yang disyahkan melalui bentuk 

perundangan, dan secara substansial diderivasi dari produk hukum yang 

lebih tinggi, seperti UUD.22 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa apabila 

dan dimana hukum tumbuh dengan berpangkal tolak pada perundangan, 

maka tersebarlah suatu teori politik tentang hukum, sebagai perintah dari 

penguasa yang berdaulat.23 

Penegakan hukum (Law Enforcement) dalam arti luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 

tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum 

yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun 

melalui prosedure arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya 

(alternatife despute or conflicts resolution).24 Dalam arti sempit, penegakan 

hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang 

lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran 

aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan peradilan.25 

Dalam melaksanakan penegakan hukum, hendaknya para aparat 

penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, harus 

pula mempertimbangkan aspek hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. 

Banyak persoalan hukum dan ketidakadilan bagi tersangka jika para 

penegak hukum menggunakan metode “pendorongan” (encouragement) 

atau “penjeratan, penjebakan”(entrapment) dalam proses penyidikan atau 

                                                            
21 Etty R.Agoes, 2013, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya, hal. 56. 
22 Ibid., hal. 57. 
23 Ibid., 
24Jimmly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi 
Press, hal. 386.  
25 Ibid.,  
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penangkapan tersangka kejahatan. 26  Misalnya jika polisi berpura-pura 

bertindak seolah-olah pembeli narkoba ketika hendak menangkap seorang 

pengedar narkoba, sistim penjebakan atau penggiringan ini banyak 

digunakan oleh para penegak hukum untuk mempermudah pembuktian di 

pengadilan, di samping menggunakan cara lain dalam penegakan hukum 

seperti proses penyadapan, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan dan 

penangkapan.27 

Setelah terdakwa berada pada tahapan pembuktian di persidangan, 

penuntut umum dihadirkan dengan menggunakan Pasal 112 Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menuntut, bahwasanya 

pasal tersebut merupakan pasal karet yang tidak memiliki batasan makna 

kalimat yang jelas antara pengedar, atau penyalahguna narkotika, serta pada 

saat putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pun juga menggunakan 

pasal tersebut, tentunya hak asasi tersangka pada perkara narkotika telah 

dilanggar baik pada tahapan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.  

Di negara Indonesia, Hak asasi manusia setiap warga negaranya 

sebenarnya harus dijunjung tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 D berbunyi: 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

 

Bentuk kemerdekaan individu dari masing–masing warga negara 

adalah hak setiap orang. Begitu pula dengan warga negara yang tersangkut 

masalah hukum pidana berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Tujuan 

diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat 

perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang 

sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada 

siapapun, termasuk adil bagi tersangka terutama pada kasus hukum 

                                                            
26 Munir Fuady, Sylvia Laura Fuady, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta, Prenada Media 
Grup, hal. 297. 
27 Ibid., 
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pidana. 28  Padahal dalam hukum pidana terdapat Asas Subsidaritas yang 

artinya hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remidium (upaya 

terkahir) dalam menanggulangi kejahatan untuk mengatasi masalah 

kriminalitas atau tindak pidana narkotika khususnya.29 Dapat dibayangkan, 

ketika adanya upaya terakhir pada hukum pidana yang dilaksanakan, namun 

tidak membuat memberikan kemanfaatan bagi terdakwa entah dalam bentuk 

keefek jeraan mengedarkan, menggunakan, atau memulihkan kembali untuk 

tidak menggunakannya, serta meminimalisir angka tindak pidana narkotika    

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam 

hal ini penulis merasa tertarik dalam membuat penulisan tesis yang berjudul 

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Pendekatan 

Progresif ( Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni sebagai berikut 

1. Bagaimanakah gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar ? 

2. Bagaimanakah konsep penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan 

pendekatan hukum progresif? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut  

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika khususnya di Pengadilan Negeri Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui konsep penegakan hukum tindak pidana narkotika 

dengan pendekatan hukum progresif. 

 

                                                            
28 Ibid.,  
29 Duwi Handoko, 2015, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pekanbaru: Penerbit Hawa dan 
Ahwa, hal. 82.  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap 

bahaya narkotika bagi masyarakat sehingga perlu untuk tidak 

menggunakan narkotika dan menjauhinya, serta melaporkan kepada 

pihak kepolisian ketika mengetahui adanya masyarakat yang 

menggunakan dan mengedarkannya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan terobosan hukum kepada 

para aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Majelis 

Hakim) ketika saat melakukan penegakan hukum tindak pidana 

narkotika, sehingga dapat memberikan efek jera, memberikan 

kemanfaatan hukum kepada para terdakwa dan dapat menekan angka 

kejahatan tindak pidana narkotika di bawah wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Karanganyar.  

 

D. Definisi Konseptual 

1. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sosial 

kontrol pada masyarakat untuk pencegahan dalam melakukan tindak 

pidana. Berdasarkan sistim hukum pidana, pengintegrasian dari sistim 

hukum tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana seperti 

berikut:30 

a. Berorientasi pada tujuan 

b. Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan 

bagian-bagiannya 

c. Sistim tersebut berinteraksi dengan sistim yang lebih besar, seperti 

ekonomi, sosial budaya, politik, serta masyarakat dalam arti luas 

sebagai super sstem. 

d. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertenu. 

e. Antar bagian sistem harus cocok dengan yang lain 
                                                            
30 Kadri Husin dan Budi Rizki Kusin, 2016,  Sistim Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: PT 
Sinar Grafika, hal. 57. 
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f. Adanya mekansme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.  

Dalam suatu sistem tersebut, maka peradilan pidana yang memiliki 

subsitim sebaiknya bekerja secara koheren, kordinatif dan integratif 

sehingga dapat meciptakan efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam 

penegakan hukum. Fragmentasi yang mutlak pada suatu subsitim akan 

mengurangi fleksibilitas sistim dan pada gilirannya akan menjadi sistem 

tersebut disfungsional secara keseluruhan. Sebagai contoh Kepolisian 

yang meningkatkan kegiatan penegakan hukum penanggulangan 

kejahatan, berhasil meningkatkan clearence rate jumlah pelanggar 

hukum, sedangkan pengadilan yang berupaya mengefisiensikan 

pekerjaannya cukup melakukan pemeriksaan singkat dan membuat 

putusan yang tidak memuaskan masyarakat, sehingga mengakibatkan 

mereka tetap melakukan kejahatan.31 

Secara sistem dalam melakukan manajemen peradilan pidana, perlu 

adanya bentuk keterpaduan dalam melakukan penegakan hukum antar 

organisasi (Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan) untuk mewujudkan tujuan 

bersama dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika. 

Individu para aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum, juga 

sebaiknya memiliki integritas yang baik dalam menjalankan profesinya. 

Hukum yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran  hanya 

dapat diharapkan terwujud dari tangan-tangan aparat penegak hukum 

yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai 

kebenaran yang sesungguhnya, yaitu nilai kebenaran dalam pemikiran 

kebenaran dalam perkataan dan kebenaran dalam perbuatan.32 Harapan 

kualitas aparat penegak hukum yang demikian salah satu upaya yang 

dilakukan dalam bentuk integritas penegak hukum dalam menanamkan 

nilai dan etika moral yang menuntun seorang aparat di bidang hukum 

                                                            
31 Ibid., hal. 57.  
32 Ibid., hal. 61.  
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dalam menjalankan profesinya, yaitu dimasukkan dalam kurikulum mata 

kuliah etika profesi.33 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebenarnya 

terdapat beberapa hal yakni sebagai berikut:34 

a. Faktor hukum nya sendiri. 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Maksut mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum nya 

sendiri adalah bahwa mengenai berlakunya undang-undang mempunyai 

dampak yang positif. Artinya undang-undang tidaklah boleh berlaku 

surut, undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-

undang bersifat umum, undang-undang tidaklah dapat diganggu gugat, 

dan undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, 

melalui  pelestarian  atau  pun  pembaharuan (inovasi). Faktor penegak  

hukum memiliki penjelasan bahwa secara sosiologis setiap penegak 

hukum memiliki kedudukan dan peranan, oleh karena itu, seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang 

peranan.35 Dengan demikian ketika penegak hukum seperti Kepolisian, 

Kejaksaan, Hakim dan Pengacara dalam melaksanakan tugasnya hendak 

nya selalu berperanan sebagai mana tugas pokok dan fungsi yang diatur 

dalam masing-masing institusi tersebut. Dalam hal sarana dan prasana 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 

                                                            
33 Ibid., hal. 61.  
34 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT 
Raja Grafindo, Persada, hal. 8. 
35 Ibid., hal.10.  
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yang, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya.36 

 Mengenai faktor masyarakat, bahwasanya banyak masyarakat 

beranggapan dari segi penerapan undang-undang. Kalau penegak hukum 

menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak 

mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau sempit. 

Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-

undangan yang kadang kalanya tertinggal dengan perkembangan didalam 

masyarakat, bukankah hal itu dapat ditanggulangi dengan diskresi yang 

secara lahiriah tampak begitu sederhana.37 Dengan demikian seharusnya 

anggapan-anggapan dari masyarakat harus diubah  melalui penyuluhan 

hukum yang nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan 

dan peranan yang semestinya. Mengenai faktor kebudayaan Moh Koesno 

beranggapan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang 

berlaku. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di 

kalangan rakyat terbanyak di samping itu perlu diberlakukannya pula 

hukum tertulis, yang mana hukum tertulis atau perundang-undangan 

harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat 

supaya hukum perundang-undangan berlaku secara efektif.38 

Menurut Friedman menjelaskan bahwa fungsi hukum yakni sebagai 

berikut:39  

 

a. Fungsi kontrol sosial (Sosial Control). Menurut Donald Black bahwa 

semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah. 

b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute setlement) dan 

konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk 

menyelesaikan yang sifatnya berbentuk pertentangan lokasi berskala 

                                                            
36 Ibid., hal. 37.  
37 Ibid., hal. 55.  
38 Ibid., hal. 65.  
39  Siswantoro Sunarno, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian Sosiolog Hukum, 
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 6. 



15 
 

 
 

kecil (Micro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat micro dinamakan 

Konflik. 

c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini mengarah 

pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang 

berencana yang ditentukan oleh pemerintah. 

d. Fungsi pemeliharan sosial. Fungsi ini berguna untuk menegakkan 

struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari fungsi penegakan hukum adalah untuk 

mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan 

oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku 

manusia sesuai bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu 

undang-undang atau hukum.40 

Penegakan hukum memiliki sasaran agar orang orang taat pada 

hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 hal yakni: (a) 

Takut berbuat dosa (b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa 

berkaitan dengan sifat hukum yang imperatif (c) Takut karena malu 

berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai 

sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.41 

Penegakan hukum  berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

sebenarnya telah mengatur mengenai ancaman hukuman yang diberikan 

tidak hanya kepada penyalah guna atau pengguna saja, namun juga 

pengedar atau precusor. Bentuk pemidanaan yang ada dalam Undang-

undang tersebut mengatur mengenai adanya batas minimum dan 

maximus, tergantung mengenai jenis, berat, dari narkoba, dan status 

terdakwa dalam suatau perkara digolongkan sebagai pengguna atau 

penyalah gunan atau kah sebagai pengedar.  

                                                            
40Ibid., hal. 70.  
41 Ibid., hal. 142.  
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Kepolisian Daerah Jawa Barat menjelaskan bahwa bentuk penegakan 

hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan 

dengan beberapa hal berdasarkan dengan  kewenangannya yakni : 

a. Pre emptif.  

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara berupa kegiatan edukatif 

dengan tujuan mempengaruhi faktor penyebab yang mendorong dan 

faktor peluang yang biasa disebut dengan “korelatif 

kriminologen”dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu 

kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya 

kondisi perilaku  atau norma hidup yang bebas dari narkoba. Kegiatan 

ini dilakukan dengan metode komunikasi informatif edukatif, yang 

dilakukan dengan berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, 

lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat. 42 

b. Preventif 

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika 

melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan 

langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar “Police 

Hazard” tidak berkembang menjadi kejahatan yang faktual.43 Dalam 

hal ini upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum juga 

disertai dengan adanya penindakan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. Di samping itu perlu juga adanya kordinasi dengan aparat 

penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan dalam 

melakukan penindakan dengan berdasarkan Undang-undang No 35 

Tahun 2009 agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang 

bersangkutan.  

2. Pengertian Narkotika dan Psikotropika. 

Perkataan Narkotika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 

                                                            
42 Elrick Cristovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi 
Muda, Lex Crimen, Vol II/No 4/ Agustus/ 2013. 
43 Ibid.,  
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Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata 

“narcissus” yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai 

hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.44  

Secara Farmakologis pengertian narkotika adalah obat yang dapat 

menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat 

menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus di 

gertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat 

menimbulkan ketidak sadaran juga dapat menimbulkan daya khayal  

halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.45  

Narkoba dan narkotika merupakan istilah yang sering digunakan bagi 

para penegak hukum. Dalam istilah kedokteran narkoba disebut dengan 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Namun dalam bahasa hukum 

berdasarkan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika adalah 

menggunakan istilah NAPZA yakni narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif. 

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 ketentuan 

nomor 1 pengertian narkotika yakni: 

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis, maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 

kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini.46  

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 narkotika di 

bagi menjadi beberapa bagian yakni Narkotika golongan I, Narkotika 

golongan II, Narkotika golongan III.  

a. Narkotika Golongan I 
                                                            
44 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar 
Maju, hal. 35. 
45 Bambang Hariyono, 2009, Tesis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Narkoba Di Indonesia, hal 45.  
46 Undang-Undang No 35 Tahun 2009.  
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 Golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan.47 

b. Narkotika Golongan II 

 Narkotika yang berkasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai 

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan.48 

c. Narkotika Golongan III 

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 

terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.49 

M Ridha Maruf  menyebutkan bahwa narkotika ada 2 macam yakni 

narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam 

adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin ganja, hashish, codein dan 

cocain. Sementara itu narkotika sintetis adalah pengertian narkotika 

secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depresant, 

dan Stimulant.50  

 Golongan obat yang sering disalah gunakan secara klinik dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu: 

a. Obat Narkotika seperti candu, morphine,heroin dan sebagainya. 

b. Obat Halusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya. 

c. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) 

dan obat penenang (tranquillizer) 

d. Obat Stimullant seperti amtefetamine, phenmetrazine. 

Sementara itu pengertian psikotropika adalah bahan atau zat 

(substansi) yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan 
                                                            
47 Lihat Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009.   
48 Gatot Supramono, 2001, Hukum Narkoba di Indonesia,  Jakarta: Djambatan, hal. 157.  
49 Ibid., hal. 161.  
50 Op Cit., hal. 46 
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tingkah laku pada orang yang telah memakainya. 51  Undang undang 

Psikotropika diatur tersendiri dengan narkotika sehingga mengenai 

pengaturannya pun berbeda pula yakni Undang-Undang No 5 Tahun 

1997. Pengertian Psikotropika menurut UU No 5 Tahun 1997 adalah Zat 

atau obat, baik ilmiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat 

psikotropika mulai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku 52 

Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan Undang- 

Undang No 5 Tahun 1997 Pasal 6 yakni:  

a. Psikotropika Golongan I 

 Psikotropika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 

potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.53 

b. Psikotropika Golongan II 

 Psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan 

dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.54 

c. Psikotropika Golongan III 

 Psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan 

dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi sedang ,mengakibatkan sindroma ketergantungan.55 

d. Psikotropika Golongan IV 

 Psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan 

dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.56 

                                                            
51 HM. Rukiman, 2005, Tesis Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja dan 
Penanggulangannya di Jawa Tengah, Universitas Diponegoro. 
52Lihat Undang –undang No 5 Tahun 1997  
53 Gatot Supramono, Op Cit, hal. 17.  
54 Ibid., hal. 20.  
55 Ibid., hal. 21.  
56 Ibid., hal. 22.  
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Zat adiktif lainnya yang ada dalam zat-zat narkotika dan psikotropika 

biasanya menyebabkan keinginan pemakai untuk menggunakannya 

berkali-kali. Selain zat-zat yang ada pada narkotika dan psikotropika ada 

pula zat-zat lain yang menyebebkan ketergantungan, seperti di 

antaranya:57  

a. Rokok 

 Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan 

menimbulkan ketagihan. 

b. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, 

cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. 

3. Hukum Progresif 

Seiring majunya perkembangan zaman dari waktu ke waktu dalam 

dunia peradilan, masih banyak masyarakat menilai mengenai penegakan 

hukum di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan. Masyarakat 

beranggapan, putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh dari 

nilai keadilan, bahkan dari segi kemanfaatan terkadang putusan hakim 

tidak dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang terkena 

masalah hukum khususnya tindak pidana narkotika. Budaya koruptif, 

yang masih sering dilakukan, merupakan salah satu pandangan 

masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata 

adil.  

Para penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan 

sering kali tidak melihat dari sisi kemanfaatan kepada terdakwa. Artinya 

Majelis Hakim dalam memutus lebih cenderung teks book terhadap suatu 

peraturan yang sudah tertera dalam suatu peraturan perundangan. Sebagai 

contoh dalam tindak pidana narkotika, banyak para terdakwa yang telah 

dihukum penjara bahkan ada yang diputus hukuman mati seperti kasus 

Fredy Budiman pada tahun 2015, diduga mengendalikan peredaran 

                                                            
57 Adimas Wahyu Sadewo, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lembaa 
Permasyarakatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Pasca Sarjana Magister Hukum, hal. 14.  
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narkotika dari dalam Lapas Nusa Kambangan. 58  Namun masih saja 

banyak tindak pidana narkotika di Indonesia merajalela. Apabila di 

telisik lebih menjauh, apakah arti dari putusan hakim yang tidak dapat 

memberikan fungsi dan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk 

perlindungan dari kejahatan tindak pidana narkotika. 

Satjipto Rahardjo  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 

merupakan tokoh yang gencar-gencarnya memberikan pemikiran 

mengenai pentingnya Hukum Progresif diberlakukan kepada para 

penegak hukum. Beliau sering kali mengatakan  bahwa hukum itu untuk 

manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga hukum yang  

diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat dapat memberikan nilai-

nilai keadilan. Pemahaman hukum menurut hukum progresif 

menegasakan “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan 

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan 

membuat bahagia”. 59  Berangkat dari dua pokok penekanan hukum 

progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki 

tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia.60 Posisi manusia dalam definisi 

tersebut lebih menjadi tuan yang di layani oleh hukum agar dapat 

menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.61  

Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama 

dalam menilai hukum apakah benar dan baik atau kah sebaliknya. 

Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangan selalu 

berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya maka hukum lah yang harus 

mengikuti perkembangan tersebut. 62  Maka dengan hal tersebut 

setidaknya penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara 

hendak nya harus memulai mengupdate diri mengenai ilmu ilmu hukum 
                                                            
58 Sindonews.com, Rabu 10 Januari 2018, 20.37 wib: Petugas LP Muara Padang Pasok Sabu 
Untuk Napi, dalam https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-Muara-padang-
pasok-sabu-untuk-napi-1453883776. 
59 Hwian Christianto , Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, Mimbar Hukum, Vol 
23, No3, Oktober 2011, hal. 482.  
60 Ibid.,  
61 Ibid.,  
62 Ibid.,  
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yang mulai berkembang, serta kecerdasan spiritual harus dibangun 

sehingga dapat menghasilkan putusan yang bernuansa hukum progresif. 

Maksut dari kecerdasan spiritual adalah  bahwa kecerdasan spiritual tidak 

ingin dibatasi patokan (rule of bound), tetapi tidak hanya bersifat 

kontekstual, tapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk 

mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.63 

Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai 

yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara 

“datar” begitu saja. Hukum bukan buku telefon yang hanya memuat 

daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang syarat dengan makna dan 

nilai. 64  Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah 

dengan menggunakan  kecerdasan rasional semata.65 

Dalam melakukan penegakan hukum yang mendasarkan hukum 

progresif, agar dapat terwujud, yakni terdapat beberapa karakteristik 

yakni:66 

a. Menggunakan kecerdasan spiritual dengan tidak terkungkung atas 

cara-cara lama berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat kaku, 

keras dan dingin apabila ternyata penggunaannya justru bertentangan 

dengan keadilan substantif. 

b. Melakukan permaknaan lebih mendalam terhadap bunyi peraturan 

perundangan sehingga hakim tidak terjebak pada “black letter law” 

dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang. Permaknaan 

yang hanya mempertimbangkan aspek gramatical cenderung 

menyesatkan dan mendatangkan setidak adilan di tengah masyarakat. 

c. Memiliki sikap peduli dan terlibat serta melakukan pemihakan 

terhadap kaum termaginalkan, lemah kurang mampu dengan cara 

mendorongnya untuk memperoleh akses kepada keadilan. 

                                                            
63 Satjipto Rahardjo, 2012, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, hal. 17.  
64 Ibid., hal. 20.  
65 Ibid., hal. 20.  
66 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Jakarta, Thafa Media, hal. 190. 
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Dengan adanya karakteristik di atas dan apabila dijadikan pedoman 

bagi para penegak hukum dalam berperkara, maka tentunya masyarakat 

akan lebih merasa bahagia, karena hukum yang diciptakan mampu 

membawa nilai-nilai keadilan di masyarakat dan bernegara.  

D. Road Map Penelitian dan Positioning Penelitian 

Pada penulisan tesis ini, penulis menelaah dengan penelitian terdahulu 

yakni jurnal dengan judul Sistim Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika 

di Lembaga Permasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan 

Cipinang) Pada jurnal tersebut membahas mengenai upaya pencegahan dan 

dan langkah nyata terhadap penanggulangan dan peredaran narkotika di 

lembaga permasyarakatan melalui perubahan sistim hukum.   

Adapun sistim hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan 

peredaran narkotika di lembaga permasyarakatan Cipinang yakni 

a) Struktur hukum (Legal Struktur) 

 merupakan institusionalisasi dari entittas hukum yang berkaitan dengan 

peredaran narkotika di Lapas. Pada hal ini Lembaga Permasyarakatan 

Cipinang kelas 1 pernah mengalami bebrapa perubahan, hingga akhirnya 

perubahan dan renovasi total dilakukan pada tahun 2006. Kini kapasitas 920 

orang terdiri dari 3 kamar blok hunian yang mencakup 208 kamar.Jumlah 

warga binaan Januari sampai dengan Agustus 2016 hanya dapat 

menampung 880 warga binaan yang ditampung selalu  melebihi kapasitas. 

Padahal keseluruhan warga binaan terdapat 2800 dengan mayoritas 

kejahatan narkotika yakni sebesar 2482 warga binaan.67 Selain itu terdapat 

adanya sarana dan prasana seperti alat metal detector 60%, 20% CCTV, 

20% ruang sterilisasi, yang kurang baik, 70% SDM yang kurang 

profesional, para pengunjung saat pemeriksaan dilakukan kurang ketat, 

                                                            
67  Fuzi Narindrani, Sistim Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga 
Permasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Cipinang), Peneliti Hukum 
Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham, Jurnal Recht Vinding, Vol 6, No 1, April 2017. 
Hal.115.  
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sehingga berpotensi dapat menyelundupkan narkotika dan tidak terdapat 

anjing pelacak di dalamnya.68 

b) Budaya Hukum (Legal Culture) 

Hal ini terkait budaya hukum sikap dan nilai yang terkait dengan tingkah 

laku.Di seluruh dunia banyak program yang didirikan dengan maksud 

mencegah penyalahgunaan narkotika, atau untuk mengobati mereka yang 

terkena narkotika melalui praktek kepercayaan agama tertentu. Pendekatan 

ini sudah banyak dilakukan di negara berkembang termasuk di Indonesia. 

Pada Lembaga Permasyarakatan Cipinang terdapat terdapat temuan bahwa 

jumlah pengunjung yang berbudaya kurang bagus terdapat 20%. Hal ini di 

kawatirkan mengingat akan berpengaruh pada pengunjung yang berbudaya 

bagus. Selain itu menunjukkan bahwa Lapas tersebut masih dihuni oleh 

narapidana atau warga binaan permasyarakatan dan tahanan. Untuk itu 

sudah seharusnya dipisahkan antara narapidana dengan tahanan.69 

c) Substansi Hukum (Legal Substance) 

Selain adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

pada tanggal 29 April 2016 Direktur Jendral Permasyarakatan 

mengeluarkan surat  edaran nomor Pas—182.PK.01.04.02 tahun 2016 

tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di 

Lapas. Surat edaran tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka 

peningkatan pencegahan penyelundupan barang terlarang di LAPAS. Dalam 

hal ini surat edaran tersebut, perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM mengingat sampai saat ini belum ada peraturan Menteri 

Hukum dan HAM mengenai pencegahan peredaran narkotika di Lapas dan 

Rutan. Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa legal substance masih 

belum mendukung pencegahan peredaran narkotika.70     

Dalam hal ini penulis membandingkan dalam hal penelitian terdahulu 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan penulisan tesis yang 

                                                            
68 Ibid.  
69 Ibid. 
70 Ibid.  
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dibuat oleh penulis. Hal ini memiliki perbedaan yakni pada penulisan tesis 

sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki objek penelitian di Lembaga 

Permasayarakan kelas 1 Cipinang. Selain itu mengenai permasalahan yang 

dibahas tersebut lebih condong pada upaya pencegahan peredaran narkotika 

di Lapas Cipinang melalui legal structur, legal legal substance, dan legal 

culture. Untuk mengenai penulisan tesis yang dibuat penulis ini lebih 

melihat fenomena penegakan hukum tindak pidana narkotika di 

Karanganyar dari tahapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu 

dari gambaran penegakan hukum yang telah diamati dan didapatkan 

datanya, penulis lalu menganalisa mengenai konsep kedepan yang perlu 

dilakukan oleh para aparat penegak hukum menggunakan pendekatan 

progresif.   

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini yang berjudulkan “Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan Progresif (Studi di Pengadilan 

Negeri Karanganyar)” tersusun dalam lima bab, tiap-tiap bab, terdiri sub sub 

atau bagian-bagian. Adapun penulisan tesis ini dengan sistematika yakni 

sebagai berikut ini: 

 BAB I   Pendahuluan 

Bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

konseptual, road map positioning penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini memuat sub-sub tentang landasan teori 

yang digunakan dalam membahas teori-teori yang di 

gunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena 

yang terkait dengan pokok masalah yang dirumuskan. 

 BAB III Metode Penelitian 
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Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan yang 

digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis data, dan 

lokasi penelitian.     

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab ini berisi tiga sub bab. Sub bab yang pertama 

merupakan deskripsi dan analisis data hasil penelitian. Pada 

sub bab analisis data disesuaikan dengan analisis data 

disesuaikan dengan jumlah pertanyaan atau rumusan 

masalah penelitian yang ditulis pada bab 1. Sub bab kedua 

merupakan penelitian yang ditulis berdasarkan hasil dari 

analisis data untuk tiap rumusan masalah. Dan sub bab  

yang ketiga adalah pembahasan dari hasil penelitian. Dalam 

sub bab ini dianalisis, dibandingkan, direview, dari hasil 

temuan dengan teori yang ada dan temuan penelitian 

terdahulu.  

 BAB V  Penutup 

Bab ini berisi sub bab kesimpulan, saran, implikasi 

penelitian, dan rekomendasi penelitian selanjutnya.     

 


