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ABSTRAK

Nama : MUFLIH
Nim : 10600106047
Judul Skripsi : “EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU

KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kabupaten Majene)”.

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efevtivitas penegakan sanksi pidana

terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene serta upaya-upaya yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan efevtivitas penegakan sanksi pidana terhadap

pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Sumber data adalah

informan yang terdiri dari Ditserse Kabupaten Majene 5 orang, Hakim Pengadilan

Negeri Majene 5 orang yang dipilih secara purposive sampling, serta responden dari

pelaku kejahatan narkotika sebanyak 50 orang yang diambil secara random sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara serta dokumentasi.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan sanksi pidana

terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Majene

belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

penegakan sanksi pidana tersebut antara lain: a) kurangnya barang bukti serta

jarangnya orang yang mau menjadi saksi dalam persidangan, sehingga yang

(sekaligus) bertindak sebagai saksi adalah pihak kepolisian yang menangani

kasus tersebut; b) komitmen aparat penegak hukum; c) tingkat kesadaran

hukum masyarakat; d) tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai untuk

menangani masalah narkotika; serta e) adanya tekanan gejolak ekonomi yang

berkepanjangan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menigkatkan

efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan

narkotika di Kabupaten Majene antara lain: a) melakukan pembinaan secara

berkala dalam lingkungan keluarga; b) mengoptimalkan peran dan fungsi

kepolisian sebagai aparat penegak hukum; serta c) memberikan pembinaan

kesadaran di bidang hukum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana pada dasarnya berhubungan erat dengan adanya

hukum pidana, oleh karena itu antara hukum acara pidana dan hukum pidana

itu sendiri merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang

bagaimana cara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan

Hakim harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana.

Dalam KUHP dibedakan adanya dua bentuk tindak pidana yaitu kejahatan

(misdrif), dan pelanggaran (overtrading). Pembedaan tersebut disebabkan

antara delik hukum dan delik undang-undang yang dimaksudkan sebagai sikap

tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang

termuat di dalam norma hukum masyarakat. Sedangkan delik undang-undang

dimaksud adalah sikap atau perilaku yang bertentangan dengan apa yang

dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dalam pasal-pasal peraturan

perundang-undangan. Jadi ancaman hukuman terhadap delik hukum pada

umumnya lebih berat dari pada ancaman hukuman terhadap undang-undang.

Pada sisi lain, fungsi hukum acara pidana dalam hubungannya dengan

hukum pidana adalah fungsi mengabdi, artinya penilaian terhadap fungsi

tersebut dapat diberikan sehubungan dengan pelaksanaannya. Apabila diketahui

1
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efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka seorang hakim dapat

mempertimbangkan dengan lebih matang tentang jenis pidana yang paling

sesuai untuk kasus tertentu. Dalam hal ini pemidanaan yang sesuai masih lebih

banyak mengenai sipembuat, karena bagaimanapun pengaruh sanksi pidana

terhadap pelanggaran seseorang selain sebagai pencegahan, juga sangat

diharapkan agar ia tidak mengulangi kembali perbuatannya yang dianggap

melanggar hukum, khususnya hukum pidana. Perlu diingat bahwa intensitas

dari pengaruh sanksi hukum pidana tidak sama untuk semua jenis tindak

pidana.

Tujuan pemidanaan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang,

sekaligus dimaksudkan pula untuk melindungi masyarakat di samping tujuan

lain sebagai pembalasan. Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim harus

menyadari makna dari putusannya, yakni apa yang hendak dicapai dengan

pidana yang dijatuhkannya itu. Pada sisi yang lain, pribadi seorang hakim

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap putusannya sendiri. Hal

tersebut harus didasari oleh pertimbangan rasional dalam menentukan pidana,

termasuk hal-hal yang bersifat emosional seperti rasa kasih sayang terhadap

sesama manusia yang dapat mempengaruhi keputusannya. Penegakan sanksi

hukum kadang-kadang dianggap tidak efektif atau tidak seimbang dengan

pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.
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Pidana adalah salah satu sanksi yang bertujuan untuk menegakkan

berlakunya suatu norma, karena pelanggaran terhadap norma yang berlaku

dalam masyarakat akan menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan

dalam pemberian sanksi.

Salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai nestafa yang dikenakan

oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

undang-undang, walaupun tidak semua orang menyetujui bahwa hakikat pidana

itu adalah pemberian nestafa. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai

pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan sipembuat. Sedangkan

tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang

dilakukan oleh sipembuat.

Adanya suatu aturan atau norma yang dapat mengatur hubungan antara

satu masyarakat dengan yang lainnya sangat dibutuhkan dalam kehidupan

bermasyarakat, yaitu hukum yang kelak dapat mengatur masyarakat secara

patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang

dibolehkan dan sebaliknya. Di samping itu hukum dapat mengaktualifikasi

sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan yang sesuai atau sejalan dengan aturan hukum yang berlaku

tidaklah merupakan suatu masalah dan selanjutnya tidak perlu lagi

dipersoalkan. Namun ironisnya kadang-kadang perbuatan yang jelas-jelas tidak

sesuai dengan aturan hukum tidak dipersoalkan karena persoalan kepentingan.
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Yang menjadi persoalan sekarang adalah perbuatan yang melawan hukum yang

sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi,

maka perbuatan itulah yang merupakan perhatian penegakan hukum.

Dalam aturan-aturan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika telah diberikan petunjuk-petunjuk yang tegas mengenai

ancaman hukum pidana yang harus dijatuhkan kepada setiap pelanggaran

narkotika, yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan pihak-pihak

atau orang lain yang terlibat di dalamnya. Apabila di dalamnya ada persangkaan

terjadi perbuatan yang melawan hukum atau yang disebut dengan kejahatan

narkotika, maka yang sangat diharapkan adalah suatu aktivitas nyata dalam

penyelesaian persoalan-persoalan pelanggaran hukum tersebut.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang kadang-

kadang sulit untuk diantisipasi karena: 1) umumnya kejahatan ini dilakukan

secara sembunyi-sembunyi; 2) persaksian mengenai kejahatan ini sangat sulit

karena tidak ada masyarakat yang ingin menjadi saksi dalam kasus ini. Oleh

sebab itu, yang (sekaligus) bertindak sebagai saksi adalah pihak keamanan

(polisi) yang menangani masalah tersebut; serta 3) tidak tersedianya sarana

atau fasilitas yang memadai untuk mendeteksi kejahatan narkotika tersebut.

Beberapa kendala di atas mempengaruhi sehingga penegakan sanksi

hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika tidak efektif. Selain itu,
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pelaku kejahatan narkotika yang sudah ketagihan sulit untuk melepaskan diri

dari kebiasaan buruk dan merusak kesehatan itu. Penggunaan narkotika secara

berulang kali akan mengakibatkan seseorang dalam keadaan ketergantungan,

walaupun ketergantungan tersebut dapat diukur dengan kenyataan sampai

seberapa jauh ia dapat melepaskan diri dari penggunaan narkotika.

Untuk menanggulangi kejahatan ini, pihak pemerintah dan pihak-pihak

terkait lainnya harus berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan nyata,

baik tindakan yang bersifat preventif maupun persuasif, yang salah satunya

adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang

dapat memberikan suatu akibat hukum dan sanksi bagi pelaku kejahatan

narkotika, karena tindakan pencegahan kejahatan narkotika tidak ada artinya

jika tidak diikuti oleh sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum dari kejahatan

narkotika tersebut.

Penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika

yang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat

yang tergolong ekonomi lemah, karena kejahatan narkotika selalu merugikan

korban, baik korban kesehatan maupun korban ekonomi yang tentu saja akan

merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan narkotika tidak hanya

melanda generasi pada usia tertentu, akan tetapi akan menyerang semua

tingkatan usia, terutama pada usia produktif.
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Menyadari akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yakni

adanya sifat ketergantungan, baik psikis maupun fisik, maka pemerintah harus

punya komitmen dan kemauan yang tinggi serta lebih intensif dalam melakukan

upaya penanggulangan karena hal itu akan merusak generasi masa depan

bangsa. Oleh karena itu sangat diharapkan suatu upaya penegakan sanksi

hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis termotivasi

untuk melakukan penelitian dengan judul “efektivitas penegakan sanksi hukum

pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan melihat efektivitas

penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kajahatan narkotika serta

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan

sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika tersebut.

Adapun alasan penulis sehingga termotivasi mengangkat judul ini, karena

dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan tindak kejahatan narkotika di Kabupaten Majene

semakin menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun

kuantitasnya.

2. Dampak kejahatan narkotika sangat merugikan, khususnya bagi

kesehatan, karena akan merusak mental generasi muda yang pada

gilirannya akan merugikan bangsa dan negara itu sendiri.
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3. Biaya yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika tidak sedikit

dan sasarannya tidak membedakan jenis kelamin, umur maupun

status sosial (kaya atau miskin). Oleh karena itu pemberantasan

terhadap kejahatan narkotika tidak hanya oleh pihak pemerintah dan

kepolisian, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua lapisan

masyarakat.

Kabupaten Majene yang telah mengalami perkembangan yang cukup

pesat di segala bidang, khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasi

yang ditandai dengan lancarnya hubungan, baik hubungan darat, maupun

hubungan laut, sehingga masyarakat Majene sangat mudah menerima informasi

baik melalui wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri.

Meskipun disadari bahwa kemajuan-kemajuan tersebut tentunya membawa

manfaat yang cukup besar dalam rangka pengembangan Majene ke depan,

namun juga perlu diwaspadai karena jika kemajuan tersebut tidak disikapi

secara proporsional, akan membawa dampak yang cukup besar.

Pengaruh negatif dimaksud antara lain adalah penyebaran narkotika

secara illegal, baik melalui wisatawan mancanegara maupun dibawa dari

provinsi lain masuk dalam kawasan wilayah Majene sehingga Majene sudah

termasuk daerah transaksi penjualan narkotika. Untuk mengantisipasi hal

tersebut, di samping adanya tindakan pencegahan dari pihak pemerintah

sebagai tindakan preventif, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian
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sanksi hukum pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan narkotika

tersebut.

Meskipun penelitian tentang kejahatan narkotika telah banyak dilakukan

oleh para peneliti, namun masing-masing penelitian memiliki kekhususan sesuai

pembidangannya masing-masing. Penelitian tentang kejahatan narkotika sangat

sulit dilakukan secara tuntas sebagaimana yang diharapkan karena sasaran

narkotika telah mencakup berbagai dimensi kehidupan yang kadang-kadang

sulit untuk dideteksi. Pada aspek ini juga tidak menutup kemungkinan sudah

pernah diteliti oleh peneliti lain yang tidak sempat dibaca oleh peneliti, namun

perlu diketahui bahwa hasil-hasil penelitian yang walaupun permasalahannya

sama, akan tetapi kemungkinan besar hasilnya berbeda disebabkan karena

lokasi dan wilayah termasuk kondisi yang berbeda, maka sudah pasti hasilnya

akan berbeda pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi

hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten

Majene?
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2. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi

hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten

Majene?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika di Kabupaten Majene.

2. Untuk menemukan serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat

dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana

terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Almamater UIN Alauddin Makassar.

Untuk menambah/ memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang

dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang

akan mengadakan penelitian serupa.

2. Pemerintah dan Instansi Terkait.

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam upaya

penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika,

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
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penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan

narkotika, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana

terhadap pelaku kejahatan narkotika, khususnya di Kabupaten

Majene.

3. Menjadi rujukan.

Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa pada lokasi

lain dalam ruang lingkup yang lebih luas.

4. Bagi Peneliti.

Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta

memberikan pengalaman khususnya bagi peneliti mengenai

narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya

penanggulangannya.

5. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan.

Memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana dalam rangka

menghadapi perkembangan sosial dari kehidupan manusia.
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BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Kehadiran hukum dalam masyarakat, di antaranya adalah untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa

berbenturan satu sama lain. Oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa

sehingga benturan-benturan dimaksud bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa:

“Pengorganisasian kepentingan-kepentingan ini dilakukan dengan
membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam
lalu lintas, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu
hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain
pihak”1.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu

hadir guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan hukum terjadi

dengan adanya ikatan-ikatan antara individu dengan individu lainnya dan antara

individu dengan masyarakat.

Adapun fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat menurut Satjipto Raharjo

adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara para masyarakat.
2. Menjinakkan kekuatan-kekuatan yang beroperasi di dalam masyarakat

dengan cara mengarahkannya menuju pada pemeliharaan ketertiban
dengan mengalokasikan otoritas.

1 Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,
1991), h. 53.

11
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3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul di antara mereka.
4. Menentukan kembali hubungan-hubungan di antara individu-individu

dan kelompok-kelompok di mana kondisi kehidupan berubah2.

Fungsi hukum tersebut menunjukkan betapa masyarakat itu merupakan

medan dimana hukum itu diwujudkan. Dengan demikian terdapat pertalian yang

erat antara sistem hukum dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku, yang

dimaksudkan sebagai lembaga pemasyarakatan yang menghimpun kaidah dari

pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam

kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan

penyalahgunaan narkotika dan pada prinsipnya adalah suatu kebutuhan pokok

bagi pelaku kejahatan narkotika sehingga peraturan perundang-undangan yang

dimaksud dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku kejahatan narkotika.

Selanjutnya suatu sistem hukum menurut W. Friedmann dapat dibagi ke dalam

tiga komponen yaitu: pertama adalah unsur struktur hukum, kedua adalah

unsur substansi hukum dan yang ketiga adalah unsur kultur hukum3.

Komponen struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang

bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk di dalamnya adalah lembaga-

lembaga pembuat Undang-Undang, Pengadilan, Jaksa, Polisi dan berbagai badan

yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum oleh negara. Adapun

2 Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada,

1991), h. 51.

3 Lawrence Friedman, Law and Society, An Introduction (Englewood Cliff, Prentice

Hall, 1999), h. 23.
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komponen substansi hukum adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem

hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh

para penegak hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan

hukum. Pelaku kejahatan narkotika semata-mata mempunyai kecenderungan

untuk mengabaikan ketaatan terhadap hukum. Hal ini tentunya berkaitan

dengan kepatuhan hukum dari warga masyarakat.

Mengenai hal itu H.C. Kelman melihat adanya 3 jenis kualitas kepatuhan

hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

a. Seseorang patuh terhadap hukum untuk menghindarkan diri dari
ganjaran berupa sanksi hukum oleh karena itu kepatuhannya bukan
karena yakin pada tujuan kaidah hukum, tetapi sekedar untuk
menghindari sanksi. Kepatuhan jenis ini bersifat complence.

b. Seseorang mematuhi hukum agar hubungan baiknya dengan warga
masyarakat tertentu tetap terjaga. Juga ada kemungkinan agar
hubungan baiknya dengan mereka yang diberi wewenang menerapkan
hukum tetap terjalin dengan baik. Keputusan jenis ini bersifat
identification.

c. Seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik sesuai dengan
nilai-nilai yang dianutnya. Kepatuhan hukum jenis ini yang disebut
bersifat internalization.4

Istilah hukum pidana dalam ilmu hukum juga disebut dengan criminal

law atau di Indonesia lebih popular dengan istilah hukum criminal. Disebut

demikian karena persoalan-persoalan yang dibicarakan adalah mengenai

kejahatan termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kejahatan setiap

anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4 H. C. Kelman, Kriminologi (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, . 1986), h. 41.
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Hukum pidana menetapkan pemidanaan untuk orang yang melakukan

tindak pidana dan bagaimana seseorang dapat dipidanakan. Dengan demikian,

hukum pidana dapat menentukan siapa, bilamana dan bagaimana seseorang

sehingga dapat dihukum. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidana

mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Hukum pidana pada dasarnya mempunyai ruang

lingkup yang disebut dengan peristiwa pidana, yaitu sikap tindakan atau

perilaku manusia yang masuk lingkup perilaku perumusan kaidah hukum

pidana.

B. Tujuan Hukum Pidana

Lebih memperjelas arah dan tujuan hukum pidana, maka dikemukakan

tujuan hukum pidana yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara sedemikian rupa, sehingga hak dan kewajiban setiap

anggota masyarakat dapat terjamin. Pengaturan ini dilakukan dengan cara

menjatuhkan sanksi hukum pidana kepada anggota masyarakat yang perbuatan-

perbuatannya dinilai merugikan kepentingan-kepentingan orang lain.

Hukum pidana tidak lain adalah aturan-aturan hukum yang bertujuan

untuk melindungi segala hak dan kepentingan para anggota masyarakat dan

Negara, karena hukum pidana tiada lain adalah hukum sanksi. Dengan demikian

nampaklah suatu ketegasan akan pentingnya penegakan sanksi hukum pidana

terhadap pelaku kejahatan narkotika yang tentu saja akan berdampak positif
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terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena penegakan sanksi hukum

pidana tersebut akan memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1) akan

memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat; 2) akan memberikan

jaminan kesehatan; dan 3) akan memberikan jaminan pemberdayaan ekonomi

dalam kehidupan masyarakat.

Di samping hal tersebut di atas, juga adanya suatu jaminan bagi pihak

kepolisian dalam melaksanakan fungsinya, termasuk dalam penegakan sanksi

hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika. Oleh karena itu undang-

undang yang ada hubungannya dengan sanksi kejahatan harus diumumkan atau

disosialisasikan terlebih dahulu agar setiap warga masyarakat dapat mengetahui

batas-batas yang harus dikerjakan dan yang dilarang, karena tidak semua

perbuatan atau perilaku dapat dianggap melanggar hukum.

Dengan adanya sosialisasi hukum tersebut akan memberikan suatu

batasan yang jelas sehingga masyarakat sendiri akan menentukan pilihannya,

atau dengan kata lain tidak mau mengerjakan suatu kejahatan dengan dasar

resiko sanksi hukum sebagai konsekuensi hukum pidana, atau mau

meninggalkan hal-hal yang dianggap melanggar hukum yang akan memberikan

suatu rasa aman terhadap dirinya. Suatu teori tentang perilaku menyimpang

seperti yang telah dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa:
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“Sang individu yang tidak mempunyai kekayaan, lebih memungkinkan
untuk menyimpang. Seseorang yang terampas haknya, menyebabkan
frustasi yang mana pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk
melibatkan diri dalam perilaku menyimpang”5.

Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga teori dasar pemidanaan yang

meliputi:

1. Teori frekuensi, bahwa yang melanggar peraturan atau perintah, harus

dibalas dengan suatu sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya yang

dianggap telah melanggar.

2. Teori persentase, yang membenarkan tentang adanya sanksi oleh

pemerintah yang beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlah

karena sebab membalas perbuatan orang yang bersalah, melainkan

karena sanksi itu mempunyai tujuan yaitu agar orang yang telah berbuat

salah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah.

Untuk teori yang kedua, menurut Andi Hamzah melahirkan teori

baru yaitu:

a. Untuk menakuti, menurut teori ini hukuman seyogyanya diberikan
sedemikian rupa dengan cara-cara yang mantap sehingga orang
menjadi takut atau setidaknya jera untuk melakukan kejahatan atau
pelanggaran.

b. Untuk memperbaiki, sanksi hukum yang diberikan mengandung
unsur-unsur yang dapat menghasilkan budi manusia, agar dengan
sanksi itu ia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang
tidak berguna bagi kepentingan masyarakat.

c. Untuk melindungi, tujuan sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka
yang melanggar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh perbuatan-

5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama, 1996),,h 87.
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perbuatan jahat maka dengan diasingkannya untuk sementara maka
masyarakat akan merasa terlindungi6.

3. Teori yang ketiga adalah teori yang merupakan penggabungan yang

dimaksudkan sebagai penggabungan dari teori pembalasan dengan teori

tujuan. Menurut teori ini bahwa orang yang dikenakan sanksi hukum

pidana tidak saja karena berbuat salah, akan tetapi yang sangat

diharapkan adalah supaya tidak berbuat salah lagi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan

pencegahan sebaiknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan tindakan

penegakan sanksi hukum, sebab kalau hanya menunggu kapan orang melakukan

pelanggaran lalu diberikan sanksi, maka seakan-akan tidak ada upaya preventif.

C. Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana pada Tindak Kejahatan Narkotika

Keinginan untuk memahami dengan baik tentang efektivitas penegakan

hukum pidana adalah dengan memberlakukan, meberikan hukum yang sesuai

dengan aturan yang berlaku dan tidak memberikan kesempatan untuk atur

damai dalam memberikan hukuman, khususnya pada tindak pidana kejahatan

narkotika, secara umum diharapkan untuk memahami apa yang dimaksud

dengan hukum itu sendiri. Norma hukum menurut G. Karta Saputra adalah

“pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut

paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya

6 Andi Hamzah, Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum

Pidana (Jakarta: Aksara Baru, . 1986), h. 36 .
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dalam kehidupan bermasyarakat”7. Dengan demikian norma hukum mencakup

segala gerak gerik anggota masyarakat tersebut dalam kehidupan sosial baik

mengenai dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya ataupun harta bendanya.

Sebagai suatu analisis perbandingan, maka akan dikemukakan pengertian

hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

“Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh
pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai
peraturan tertuilis seperti berturut-turut: Undang-Undang Dasar,
Undang-Undang Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah”8.

Dalam kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial (law as a tool of

social control), hukum itu bersifat statis yaitu mengatur hubungan-hubungan

yang ada. Sedangkan sebagai pembaharu dalam masyarakat (law as a tool of

social engineering) tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada,

melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam

tingkah laku anggota masyarakat.

Menurut Achmad Ali (1992:288) bahwa:

“Pemahaman konvensional tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari
memberikan tempat sentral aturan-aturan hukum, seperti yang
diperpegangi oleh kebanyakan lawyer (praktisi hukum) dan juga orang
awam. Kasus-kasus hukum muncul karena perbuatan seseorang telah
jelas berbenturan dengan satu aturan hukum atau lebih, dan kasus-kasus
diselesaikan ketika aturan-aturan yang benar telah ditetapkan”9.

7 Lihat: Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya

Bhakti, 1993), h. 8.
8 Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti,

1993), h. 25.

9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 288.
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Hal tersebut di atas memberikan suatu gambaran bahwa cara kerja

hukum dalam lingkungan masyarakat adalah untuk menjadikan hukum itu

mengontrol dan dikontrol dalam berbagai proses dalam masyarakat. Oleh

karena itu terdapat hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik

antara hukum dalam masyarakat, yang dalam hubungan ini hukum sebagai

suatu gejala sosial empirik.

Pembagian hukum pidana berdasarkan pada golongan yang di dalamnya

terbagi atas 3 yaitu: 1) Hukum pidana sipil; 2) Hukum pidana militer; dan 3)

Hukum pidana fiskal. Pembagian hukum pidana tersebut, yang ada relevansinya

dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum pidana sipil dan

hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil adalah hukum pidana yang berlaku bagi anggota

masyarakat biasa atau orang-orang sipil. Oleh karena itu keberadaan hukum

sipil ini akan memberikan sesuatu kepada para anggota POLRI karena

mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu

mengawasi tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang biasa/umum dalam

masyarakat. Sedangkan hukum pidana militer adalah hukum pidana yang

mengenai anggota TNI yaitu segala Undang-Undang yang bersangkutan dengan

hal-hal yang spesifik militer, sehingga para anggota polisi dan militer dapat

mengawasi perilaku tindakan para anggota TNI yang menyimpang dan

bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
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Pembangunan hukum pidana tersebut semakin memperjelas langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menerapkan sanksi

atas pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran kejahatan narkotika.

Dengan pembagian hukum pidana tersebut, maka tak seorang pun pelanggaran

kejahatan yang akan terbebas dari sanksi hukum pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika. Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas

dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam menanggulangi masalah-

masalah narkotika, maka para petugas penyelidik atau penyidik wajib memiliki

pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara mengidentifikasi kejahatan

narkotika.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

Variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 1) efektivitas

penegakan sanksi hukum pidana sebagai variabel bebas (X), dan 2) pelaku

kejahatan narkotika sebagai variabel terikat (Y). gambaran desain penelitian ini

adalah sebagai berikut:

X Y

B. Definisi Operasional Variabel

Menghindari terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru dari

pembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan dalam skripsi ini, maka

variabel penelitian perlu diberikan definisi secara operasional, yaitu:

1. Efektivitas penegakan sanksi pidana adalah upaya pencapaian tujuan dalam

penegakan sanksi pidana untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran

narkotika yang indikatornya ditandai dengan menurunnya tingkat kejahatan

narkotika di Kabupaten Majene.

2. Pelaku kejahatan narkotika adalah orang yang melakukan pelanggaran, baik

karena mengkonsumsi, mengedar, dan lain-lain sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

21
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C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepolisian bagian Ditserse Polres

Majene, Hakim pada Pengadilan Negeri Majene serta semua pelaku kejahatan

narkotika yang terjaring oleh razia pihak Ditserse Polres Kabupaten Majene.

Mengingat bahwa populasi atau responden dalam penelitian ini terlalu banyak

dan tidak memungkinkan untuk menjangkau secara keseluruhan, maka sampel

diambil sebanyak 60 orang, masing-masing adalah: 5 orang dari Ditserse Polres

Majene, 5 orang dari Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan secara

purpossive sampling (dipilih secara sengaja) dan 50 orang dari pelaku kejahatan

narkotika yang ditentukan secara acak (random sampling).

D. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang

diteliti, peneliti mempergunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Observasi; yaitu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengamati

secara langsung di lapangan terhadap indikasi terjadinya kejahatan

narkotika di Kabupaten Majene.

2. Angket; digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sebab-sebab

terjadinya kejahatan narkotika di Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini

peneliti mempergunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutup

sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang diteliti. Pada angket

terbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada
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responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup,

peneliti menyiapkan berbagai alternatif jawaban dan responden menjawab

pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada

setiap pertanyaan.

3. Wawancara; penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan

mendalami hal-hal penting yang belum terjangkau melalui angket atau untuk

mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Wawancara

dilakukan terhadap pakar hukum, aparat kepolisian

4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan

menelusuri dokumen-dokumen tertulis seperti jumlah pelaku kejahatan

narkotika di Kabupaten Majene, bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan, serta

undang-undang dan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak

pidana yang dikaitkan dengan kejahatan narkotika.

F. Teknik Analisis Data

Memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berusaha

menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana

terhadap pelaku kejahatan narkotika serta faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten

Majene.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di
Kabupaten Majene

Kasus narkotika di Kabupaten Majene, akan dikemukakan beberapa

kasus berdasarkan data di Ditserse dan Pengadilan Negeri Majene serta hasil

penelitian melalui angket kepada terpidana narkotika. Untuk melengkapi

keterangan-keterangan yang diperoleh, maka diadakan wawancara secara

langsung dengan beberapa informan. Adapun keadaan kasus kejahatan

narkotika di Kabupaten Majene pada tahun 2007-2009 disajikan pada tabel 1

dan 2.

Tabel 1. Kasus Narkotika di Ditserse, Desember 2007-2009

No Tahun Jumlah Kasus Dilimpahkan ke PN

1.

2.

3.

2007

2008

2009

38

80

93

4

24

31

Jumlah 211 59

Sumber: Kantor Ditserse Majene tahun 2010

Pada table 1 dijelaskan bahwa kasus narkotika yang masuk di Ditserse

desember 2007-2009 berjumlah 211 kasus kemudian yang di limpahkan ke

pengadilan sebanyak 59 kasus. Pada tahun 2007 jumlah kasus narkotika

sebanyak 38 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan sebanyak 4 kasus, pada

tahun 2008 jumlah kasus narkotika sebanyak 80 kasus yang dilimpahkan

24
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sebanyak 24 kasus dan pada tahun 2009 jumlah kasus menunjukkan

peningkatan dalam jangka tiga tahun terakhir yaitu 39 kasus narkotika yang

dilimpahkan sebanyak 31 kasus.

Tabel 2. Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri, Desember 2007-2009

No Tahun Jenis Pelanggaran Keterangan

1.

2.

3.

2007

2008

2009

13 Kasus

15Kasus

22 Kasus

Selesai

Selesai

Selesai

Jumlah 50 Kasus -

Sumber: Pengadilan Negeri Majene tahun 2010

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2007 jenis pelanggaran

sebanyak 13 kasus, tahun 2008 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2009 jumlah

kasus meningkat menjadi 22 kasus ini membuktikan bahwa tidak efektivnya

penegakan sanksi ditandai dengan meningkatnya kasus penyalagunaan

narkotika di Kabupaten Majene.

Tabel 3. Sanksi Hukum yang Dijatuhkan Oleh hakim Pengadilan Negeri
Majene, Desember 2009

No Sanksi Hukum Frekuensi Persentase %

1.

2.

3.

4.

Di bawah 1 tahun penjara

1 – 2 tahun penjara

2 – 4 tahun penjara

di atas 4 tahun penjara

5

10

33

2

10 %

20%

66,00%

4%

Jumlah 50 100%

Sumber: Pengadilan Negeri Majene, Mei 2010
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Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Majene menunjukkan bahwa

kasus kejahatan narkotika selama tahun 2007-2009 khususnya dalam

masalah sanksi yang dijatuhkan, tampaknya sanksi yang dijatuhkan

maksimal 6 (enam) tahun penjara. Sedangkan untuk mayoritasnya adalah

2 - 4 tahun penjara. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelaku

kejahatan narkotika di Kabupaten Majene sudah sangat parah jika

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, di mana sanksi hukum

pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sampai 6 (enam) tahun

penjara. Dengan demikian pihak pemerintah serta pihak terkait lainnya

harus lebih mewaspadai peningkatan tersebut yang Persentase

mengalami peningkatan setiap tahun. Mencermati sanksi hukum pidana

yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebagaimana terlihat pada tabel 3 di

atas, maka memberikan suatu estimasi bahwa kemungkinan peningkatan

kejahatan narkotika di Kabupaten Majene disebabkan oleh karena sanksi

hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan narkotika dirasakan

masih sangat ringan, terutama kepada para pengedar dan pemasok.

Tampaknya mereka pada tahap ini lebih memilih dipenjara daripada

meninggalkan kebiasaan yang dirasakan bisa mendatangkan “ekonomi”

tersebut.
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Adapun jenis kelamin responden dari pelaku kejahatan narkotika di

Kabupaten Majene selanjutnya disajikan pada tabel 4.

Table 4. Jenis Kelamin Terpidana, Desember 2009
No. Jenis Kelamin Terpidana Frekuensi Persentase

1.

2.

Laki – Laki

Perempuan

35

15

70 %

30 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Pengadilan Negeri Majene tahun 2007-2009

Mengenai tingkat pendidikan terpidana disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Tingkat pendidikan pelaku kejahatan narkotika
di Kabupaten Majene, Desember 2007-2009

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase %

1.

2.

3.

4.

Tidak tamat SD

Sekolah Dasar

SLTP / SMU

Sarjana Muda/S1

7

15

22

7

14 %

30 %

44 %

14 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Pengadilan Negeri Majene tahun 2007-2009

Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa umumnya tingkat

pendidikan pelaku kejahatan narkotika adalah Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas (SMU). Secara psikologis, berdasarkan ilmu perkembangan anak

dapat dipahami bahwa pada umur ini anak mengalami gejolak kejiwaan

yang selalu ingin mencoba untuk mengetahui sesuatu.
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Jika teori ini dihubungkan dengan hasil penelitian di atas, maka

jelas bahwa rata-rata anak yang terlibat dalam kasus kejahatan narkotika

adalah umur 17 tahun. Oleh karena itulah pada usia ini anak seharusnya

mendapat perhatian khusus dari orangtua dalam kaitannya dengan

kejahatan narkotika. Secara medis narkotika memiliki suatu zat yang

dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan.

Dengan keadaan yang demikian, maka sejak dini semua pihak (terutama

orangtua yang setiap saat bersentuhan dengan anak) harus mengambil langkah

konkrit untuk mencegah keterlibatan anak terhadap narkotika tersebut. Upaya

yang dapat dilakukan untuk mencegah terjerumusnya anak (generasi muda) ke

dalam kejahatan narkotika adalah menutup semua peluang bagi anak untuk

melakukan hal tersebut, dan bukan dengan memberikan hukuman, apalagi pada

usia ini anak sangat membutuhkan pengarahan dan bimbingan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mensosialisasikan bahaya narkotika sudah cukup banyak, baik melalui

media cetak maupun media elektronik sehingga umumnya pelaku

kejahatan narkotika telah mengetahui bahaya yang ditimbulkan narkotika,

namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Mengenai

pengetahuan responden (terpidana) tentang bahaya dari narkotika

tersebut selanjutnya disajikan pada tabel 6.
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Tabel 6. Pengetahuan Responden Tentang
Bahaya Narkotika, Desember 2009

No.
Pengetahuan responden tentan

bahaya narkotika Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Sangat mengetahui

Mengetahui

Tidak mengetahui

Ragu-ragu

4

31

13

2

8 %

62 %

26 %

4 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 5 tersebut di atas

menunjukkan bahwa umumnya responden mengetahui tentang bahaya

narkotika, namun pengetahuan itu tidak membuat mereka meninggalkan

perbuatan buruk dan melanggar hukum tersebut. Hal ini terlihat dengan

semakin meningkatnya pelaku kejahatan narkotika setiap tahunnya. Bahkan

tindak kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan usia remaja, tetapi juga anak

yang masih di bawah umur. Ironisnya akhir-akhir ini kejahatan narkotika juga

banyak melibatkan oknum pejabat dan elite politik yang seharusnya

memberikan contoh bagi generasi masa depan bangsa dan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan narkotika

telah sampai pada taraf ketergantungan sehingga dalam melakukan kejahatan

(memproduksi, mengkonsumsi, dan mengedar) bahayanya tidak lagi menjadi

pertimbangan. Yang menjadi perhatian atau pertimbangan mereka pada saat
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melakukan perbuatan itu hanyalah pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa lagi

dihindari karena adanya sifat ketergantungan.

Dengan semakin meningkatnya pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten

Majene seperti telah diuraikan di atas, maka harus ada komitmen dan kemauan

yang tinggi dan diperlukan adanya sosialisasi serta penyuluhan secara berkala

dan intensif dari pihak pemerintah maupun pihak terkait lainnya mengenai

dampak negatif atau bahaya dari narkotika tersebut, terutama mengenai bahaya

adanya zat yang terkandung dalam narkotika yang membuat pelakunya menjadi

kecanduan (ketergantungan).

Tabel 7. Tingkat Penyesalan Terpidana Terhadap Vonis
Yang Dijatuhkan Kepadanya, Desember 2009

No. Tingkat Penyesalan Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Sangat menyesal

Menyesal

Tidak menyesal

Ragu – ragu

36

9

2

3

72 %

18 %

4 %

6 %

Jumlah 50 100%

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Terhadap kejahatan narkotika, pada dasarnya masih ada harapan kepada

terpidana untuk sadar dan kembali pada lingkungan masyarakat seperti semula,

artinya sangat diharapkan kepada terpidana narkotika agar pada dirinya ada

suatu niat untuk tidak mengulangi kembali kejahatan, hal ini dapat dilihat pada

tingkat penyesalan mereka pada saat menerima putusan pengadilan, atas sanksi
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kejahatan narkotika yang dijatuhkan kepadanya. Penelitian ini menunjukkan

bahwa responden dari terpidana narkotika yang menyatakan menyesal/sangat

menyesal sebanyak 45 orang atau 90 persen. Sedangkan yang tidak merasa

menyesal 2 orang atau 4 persen.

Pada sisi yang lain kelihatannya sanksi hukum pidana yang diberikan

kepada terdakwa masih dianggap ringan, sehingga terpidana merasakan sanksi

yang diberikan kepadanya masih sangat ringan sehingga pada dirinya tidak ada

rasa penyesalan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa

terpidana yang masih merasa ringan sanksi yang diberikan kepadanya akan

mengulangi kembali perbuatannya. Oleh karena itu sanksi-sanksi terhadap

pelaku kejahatan narkotika masih perlu ditinjau kembali, agar sanksi hukum

pidana, khususnya sanksi pidana narkotika dapat berfungsi ganda, yaitu

mencegah kejahatan narkotika dan bisa membuat jerah terhadap pelaku

kejahatan narkotika.

Jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat di

Kabupaten Majene lama kelamaan akan terhindar dari pengaruh kejahatan

narkotika. Akan tetapi sebaliknya jika tidak dilaksanakan dengan baik maka

generasi yang akan datang akan lebih buruk dibandingkan generasi sekarang.
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Tabel 8. Pengetahuan Terpidana Tentang Sanksi
Hukum Narkotika, Desember 2009

No. Pengetahuan Terpidana Frekuensi Persentase (%)
1.

2.

3.

4.

Sangat mengetahui

Mengetahui

Tidak mengetahui

Ragu – ragu

2

23

21

4

4 %

46 %

42 %

8 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Dalam kasus Narkotika di Kabupaten Majene nampak dengan jelas bahwa

sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika selama ini masih

dianggap ringan, sehingga pada hari-hari mendatang tidak menutup

kemungkinan pelanggaran terhadap narkotika akan semakin meningkat, hal ini

dapat dibuktikan dalam table 8 bahwa pada umumnya (sebanyak 25 orang atau

50 persen) terpidana kejahatan narkotika sudah mengetahui sanksi yang berat

yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Terdapatnya 21 orang yang belum sama sekali mengetahui sanksi yang

berat itu terhadap pelaku kejahatan narkotika, mengindikasikan bahwa untuk

mengantisipasi hal ini masih sangat dibutuhkan sosialisasi tentang sanksi

hukum pidana bagi pelaku kejahatan narkotika.
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Tabel 9. Tanggapan terpidana tentang penyuluhan hukum
mengenai bahaya narkotika, Desember 2009

No Uraian Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Selalu

Sering

Pernah

Tidak pernah

-

4

8

38

-

8 %

16 %

76 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Tantangan bagi pihak pemerintah dan pihak keamanan pada khususnya,

dan orang tua dalam lingkungan keluarga pada umumnya, adalah melaksanakan

kegiatan berupa penyuluhan hukum khususnya yang berkaitan dengan

kejahatan narkotika, hal ini sangat penting karena bisa saja seorang terlibat

kejahatan narkotika karena memang tidak mengetahui bahaya yang dikandung

narkotika, belum lagi akibat hukumnya apabila ia terlibat, ini terbukti dari hasil

angket yang diedarkan bahwa ternyata terdapat 38 orang atau 76 persen

responden yang mengaku tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum tentang

bahaya narkotika, dan barangkali yang dipahami oleh masyarakat hanyalah

akibat hukumnya apabila terlibat dalam kasus kejahatan narkotika. Sedangkan

yang mengaku pernah mengikuti penyuluhan hukum hanya 12 orang atau 24

persen.
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Tabel 10. Motif menggunakan narkotika, Desember 2009

No. Motif menggunakan narkotika Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3

Mencari keuntungan

Sekedar coba-coba

Sudah terbiasa/bersenang-senang

13

25

12

26 %

50 %

24 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Data pada tabel tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pelaku

kejahatan narkotika di Kabupaten Majene pada umumnya dalam menggunakan

narkotika hanya sekedar untuk mencari kesenangan semata dan belum sampai

pada alasan mencari keuntungan, dan bisa saja dipahami bahwa pada tabel

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Majene bukan hanya

sebagai pengedar, akan tetapi mulai meningkat dan akan lebih parah lagi kalau

sudah termasuk pengguna narkotika. Kalau mereka sudah sampai pada tarap

pengguna, maka pada suatu saat susah untuk diantisipasi karena mau tidak mau

akan sampai pada tingkat ketergantungan. Hal tersebut dapat dibuktkan bahwa

ternyata terdapat 12 orang atau 24 persen yang menggunakan narkotika

sekedar mencari kesenangan.

Pada dasarnya para terpidana kejahatan narkotika di Kabupaten Majene

masih mempunyai harapan untuk menjadi orang yang baik, karena ternyata

dalam kasus kejahatan narkotika tersebut banyak di antaranya yang hanya iseng

atau ingin mencoba, dan ada pula di antaranya mengkonsumsi narkotika karena
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pengaruh keadaan stres. Oleh sebab itu mereka yang termasuk dalam kategori

terakhir harus segera mendapat perhatian khusus dari semua pihak sebelum

sampai pada tahap ketagihan atau ketergantungan.

Mengenai cara terpidana memperoleh narkotika, sangat bervariasi dan

yang umumnya terjadi adalah diberikan secara gratis oleh seseorang, dan

setelah itu karena merasa kecanduan akhirnya membeli sendiri. Cara terpidana

memperoleh narkotika disajikan pada tabel 11.

Tabel 11. Cara memperoleh narkotika, Desember 2009

No. Cara memperoleh narkotika Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

Dibuat sendiri

Diberikan secara gratis

Dibeli dari pengedar

-

16

34

-

32 %

68 %

Jumlah 50 100 %

Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2010

Memperhatikan data tersebut pada tabel 11 yang umumnya pelaku

kejahatan narkotika memperoleh narkotika dengan jalan membeli, maka yang

harus segera dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam

mengantisipasi semakin meningkatnya kejahatan narkotika tersebut adalah

menangkap para pengedar dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya.

Bagaimanapun banyaknya pembeli jika tidak ada pengedar yang setiap saat

menawarkan barang haram tersebut, maka tidak akan terjadi transaksi jual-beli

narkotika.
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Menurut Wahyu Setiadi bahwa:

“Upaya penangkapan terhadap para pengguna narkotika (yang selama ini
dilakukan pemerintah) bukanlah penyelesaian masalah yang tepat, sebab
yang harus dilakukan adalah menangkap dan menghukum yang seberat-
beratnya para pemasok dan pengedar sebab merekalah yang setiap saat
mengedarkan, bahkan awalnya tidak jarang memberikan secara cuma-
cuma kepada pemakai”10.

Bagi pemakai yang masih pada tahap coba-coba atau karena pengaruh

stres, harus segera mendapat penanganan serius, baik melalui terapi maupun

melalui penanganan medis lainnya sebelum mereka sampai pada tahap

ketergantungan.

Tabel 12. Keadaan Terpidana Saat Menggunakan
Narkotika, Desember 2009

No.
Keadaan terpidana saat melakukan

kejahatan narkotika Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

Mendapat teguran

Tidak mendapat teguran

18

32

36 %

64 %

Jumlah 50 100 %

Sumber: hasil angket yang diolah tahun 2010

Perhatian serius orangtua terhadap anak harus diberikan terutama yang

memasuki masa transisi, karena anak pada usia ini selalu ingin mencoba. Selain

itu upaya pembinaan dari pemerintah sangat perlu dilakukan karena tidak

sedikit pelaku yang terjerumus ke dalam kejahatan narkotika ini disebabkan

oleh kurangnya perhatian atau merasa tidak pernah diperhatikan oleh pihak

manapun, sebagaimana disajikan pada tabel 12 di atas.

10Hasil wawancara dengan Wahyu Setiadi (Hakim/Humas Pengadilan Negeri

Majene, wawancara tanggal 10 Mei 2010.
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Narkotika mempunyai suatu zat yang dapat mengurangi daya ingatan dan

sekaligus dapat menjadikan seseorang ketagihan atau menjadi ketergantungan

sehingga para pengguna narkotika sulit untuk mendengarkan nasehat atau

arahan dari siapapun. Hasil penelitian membuktikan bahwa sebanyak 18 atau 36

persen yang ketika mengkonsumsi narkoba mendapat teguran dari orang lain

tetapi mereka sudah tidak memperdulikan lagi, bahkan cenderung emosi.

Sedangkan yang mengaku mengkonsumsi narkoba dan tidak mendapat teguran

dari pihak lain (walaupun mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi)

adalah sebanyak 32 orang atau 64 persen. Adapun keadaan terpidana dalam

menggunakan narkotika disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Cara saat menggunakan narkotika, Desember 2009

No.
Keadaan saat

Menggunakan Narkoba Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

Dilakukan secara terang-terangan

Dilakukan secara sembunyi-sembunyi

13

37

26 %

74 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Kejahatan narkotika sebagai salah satu tindak kejahatan sangat merusak

kepribadian seseorang yang mengkonsumsinya, namun sangat sulit untuk

dihilangkan karena mereka yang mengkonsumsinya umumnya melakukan

secara sembunyi-sembunyi. Hasil penelitian seperti terlihat pada table 13

menunjukkan bahwa dari 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian

ini, sebanyak 37 atau 74 persen yang menyatakan melakukannya secara
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sembunyi-sembunyi, dan sebanyak 13 atau 26 persen yang melakukannya

secara terang-terangan. Perlu dicatat bahwa mereka yang melakukannya secara

terang-terangan adalah mereka yang sudah tergolong kecanduan sehingga

cenderung untuk tidak lagi memperdulikan akibatnya, termasuk

keselamatannya dari kejaran pihak kepolisian.

Terungkapnya beberapa kasus narkotika oleh pihak kepolisian walaupun

Persentase sangat kecil jumlahnya, setidaknya dapat menjadi peringatan dan

ancaman bagi para pelakunya, termasuk yang baru ingin coba-coba untuk tidak

melakukannya. Baratnya hukuman dan terungkapnya beberapa kasus narkotika

tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan narkotika di masa-

masa yang dating. Namun hal ini akan terwujud jika ada dukungan dari semua

kalangan, terutama pihak orangtua dan masyarakat secara umum yang

kebetulan mengetahui tindak kejahatan tersebut untuk segera melaporkannya

kepada pihak berwajib. Sesungguhnya hampir semua orang sependapat bahwa

pembentukan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan

keluarga, karena keluargalah yang pertama dan utama dalam membentuk

kepribadian seseorang. Namun harus diakui bahwa pada aspek-aspek tertentu

nampaknya lingkungan keluarga tidak mampu untuk mengantisipasi semua

aspek yang dapat mempengaruhi (merusak) kepribadian anak, apalagi

umumnya mereka yang melakukan kejahatan tidak diketahui oleh pihak
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keluarga atau sembunyi dari keluarga. Hal ini terbukti dari hasil penelitian

seperti terlihat pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Keadaan terpidana saat melakukan
kejahatan narkotika, Desember 2009

No. Keadaan saat menggunakan narkotika Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

Diketahui oleh pihak keluarga

Tidak diketahui oleh pihak keluarga

12

38

24 %

76 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas responden yang

menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan pelanggaran narkotika secara

sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui oleh orang tuanya yaitu dari 50

responden, sebanyak 38 atau 76 persen yang menyatakan tidak diketahui oleh

orangtua atau keluarganya saat mengkonsumsi narkotika, dan hanya 12 atau 24

persen yang menyatakan diketahui oleh orangtua itupun sudah sering mendapat

teguran.

Dari keterangan tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

peranan orangtua dalam mengarahkan dan membimbing anak dalam lingkungan

keluarga sangatlah menentukan. Dari kasus tersebut di atas, nampak bahwa

ternyata dari 50 responden hanya 12 atau 24 persen yang diketahui oleh orang

tuanya saat mengkonsumsi narkotika. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa

keterlibatan keluarga/orangtua dalam mengantisipasi tindakan pelanggaran,
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khususnya pelanggaran penayalahgunaan narkotika belum berjalan secara

optimal.

Walaupun disadari bahwa pelaku kejahatan narkotika susah untuk

diantisipasi karena antara pengedar dengan pembeli atau pemakai sistem

penawarannya tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, bahkan tidak

menutup kemungkinan sistem penjualan dilakukan dengan menggunakan alat

yang canggih, sehingga sangat susah untuk melacaknya, baik oleh pihak

keamanan maupun pihak orangtua yang bertanggungjawab dalam lingkungan

keluarganya.

Mengenai tingkat kepuasan terpidana sehubungan dengan sanksi hukum

pidana yang dijatuhkan kepadanya, sebagian di antaranya yang menyatakan

bahwa tidakk puas dengan sanksi hukum yang dijatuhkan kepadanya, karena

sebagian di antaranya menyatakan belum mengetahui sanksi hukum yang

dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan narkotika, bahkan ada di antaranya yang

menyatakan bahwa baru kali ini melakukan kejahatan tersebut. Tanggapan

responden atas sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya selanjutnya

dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut.
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Tabel 15. Tanggapan Terpidana Tentang Sanksi
Hukum Yang Dijatuhkan, Desember 2009

No. Tanggapan Responden Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

Puas

Tidak puas

41

9

82 %

18 %

Jumlah 50 100%

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Data pada tabel 15 menunjukkan bahwa umumnya terpidana

menyatakan puas dengan sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya di

mana dari 50 responden, 41 atau 82 persen menyatakan puas dan adil,

sedangkan 9 atau 18 persen yang menyatakan tidak puas karena sanksi hukum

tersebut dirasakan tidak adil.

Banyaknya responden yang menyatakan puas dengan sanksi hukum yang

dijatuhkan kepadanya merupakan pertanda bahwa sanksi hukum yang

dijatuhkan tersebut belum terlalu berat karena belum dapat membuat para

pelaku menjadi jerah untuk tidak mengulagi lagi perbuatan melanggar hukum

tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Kabupaten Majene

Persidangan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Majene, seperti

halnya dengan perkara pidana lainnya, menemukan banyak kendala terutama

masalah kurangnya barang bukti dan jarangnya orang yang mau melibatkan diri

sebagai saksi dalam persidangan. Dalam perkara kejahatan narkotika, biasanya
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yang menjadi saksi adalah (umumnya) dari pihak kepolisian yang telah

menangkapnya sendiri. “Kenyataan seperti ini merupakan suatu hambatan

karena biasanya pelaku tidak mau mengakui perbuatannya”11.

Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan narkotika

sangat tergantung pada klasifikasi narkotika yang digunakan. Wahyu Setioadi

mengemukakan bahwa:

“Berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan
narkotika dapat dilihat dari klasifikasi narkotika yang digunakan serta
berdasarkan peranan terdakwa dalam penggunaan narkotika tersebut,
apakah ia sebagai pengedar, pemasok atau pemakai”12.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan Undang-Undang

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

berdasarkan atas penafsirannya.

Beberapa hal yang juga turut mempengaruhi pertimbangan atau

menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan

narkotika adalah sebagai berikut:

a. Umur terdakwa yang masih Persentase muda.

b. Baru pertama kali terlibat dalam kejahatan narkotika.

c. Golongan narkotika yang digunakan.

d. Cara memperoleh narkotika, apakah dibeli atau hanya diberikan oleh

temannya.

11Hasil wawancara dengan Wahyu Setiadi (Hakim/Humas Pengadilan Negeri
Majene, wawancara tanggal 10 Mei 2010.

12 Ibid.
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e. Banyak atau sedikit narkotika yang digunakan13.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus dapat

mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika itu sendiri. Di samping banyaknya narkotika yang dapat

mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan

narkotika, juga karena terdakwa sudah berulang kali terlibat dalam kasus

kejahatan tersebut, apalagi jika pelaku tergolong sebagai pengedar.

Landasan teori yang digunakan dalam menangani kasus narkotika

tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang isinya menghimbau agar

para hakim memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang

terlibat dalam kasus yang meresahkan masyarakat seperti kasus narkotika,

perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan, maupun penyelundupan.

Namun demikian, untuk lebih efektifnya putusan hakim dalam

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkotika, maka hakim tetap

melihat klasifikasi dan menafsirkan beberapa hal yang terkait dengan pelaku,

seperti apakah pelaku masih di bawah umur, apakah dalam menggunakan

narkotika hanya sekedar ingin tahu/coba-coba, dan apakah pelaku dalam

menggunakan narkotika hanya diberikan oleh temannya.

Oleh sebab itu menurut Bayu Soho Rahardjo bahwa:

13 Hasil wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo (Hakim PN Majene), wawancara

tanggal, 11 Mei 2010).
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“Tidak mengherankan jika terdapat dua kasus yang sama tetapi
hukumannya berbeda, karena putusan hakim dalam menjatuhkan
beratnya hukuman sangat dipengaruhi oleh peranan masing-masing
pelaku atau terdakwa dalam melakukan aksinya”14.

Secara garis besarnya, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas

penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika di

Kabupaten Majene antara lain :

1. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum sangat mempengaruhi

proses penegakan hukum karena aparatlah yang bertugas mencari pelaku,

sebagai penyidik, bahkan sebagai saksi dalam persidangan.

Menurut Abdul Karim bahwa:

“yang paling banyak menentukan atau mempengaruhi penegakah sanksi
hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, khususnya di
Kabupaten Majene adalah faktor aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan
Hakim) karena merekalah yang langsung memproses kasus-kasus
tersebut”15.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa walaupun substansi

hukumnya sangat mendukung (bagus) jika tidak diikuti oleh komitmen serta

keinginan yang kuat dari para penegak hukum yang punya moralitas dan

mentalitas yang tinggi, maka efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap

14 Hasil wawancara dengan Bayu Soho Rahardjo (Hakim PN Majene), wawancara

tanggal, 11 Mei 2010).
15 Hasil wawancara dengan Abdul Karim (Tokoh masyarakat), wawancara tanggal

12 Mei 2010).
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pelaku kejahatan narkotika hanyalah tinggal harapan yang tidak kunjung

terwujud.

Sesungguhnya substansi hukum yang mengatur tentang sanksi hukum

yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika sudah sangat jelas

dan telah dirinci berdasarkan golongan narkotika yang dipersangkakan

terhadap terpidana, bahkan dalam pasal 78 – 100 Undang-Undang Nomor 22

tahun 1997 tentang Narkotika sendiri telah mengancam hukuman yang seberat-

beratnya kepada pelaku. Namun yang menjadi kendala dalam penerapan

undang-undang tersebut adalah pelaksana hukum di lapangan, misalnya pelaku

termasuk dalam pelanggar golongan I yang seharusnya dihukum dengan

hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi karena beberapa pertimbangan

yang “tidak rasional” dari para hakim yang menjatuhkan vonis sehingga

terdakwa hanya dimasukkan ke dalam golongan II yang hukumannya paling

lama 7 (tujuh) tahun atau pada golongan III yang hukumannya paling lama 5

(lima) tahun.

Kenyataan tersebut lebih diperparah lagi jika pihak kepolisian sebagai

penyidik atau/juga pihak Lembaga Pemasyarakatan bisa “bernegosiasi” dengan

terdakwa sehingga hukuman berat yang seharusnya dijalani agar pelaku

menjadi jerah, akhirnya hukumannya menjadi sangat ringan, bahkan selamat

dari jeratan hukum dan bebas berkeliaran padahal telah divonis di pengadilan.
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Tentu saja hal ini menyinggung rasa keadilan dan melukai hati rakyat.

Maling kecil saja jika tidak pandai “membeli hukum” maka akan mati dibakar.

Semua ini merupakan indikator terjadinya praktik Kolusi Korupsi dan

Nepotisme (KKN) oleh oknum penegak hukum. Jika demikian kenyataannya,

muncul pertanyaan masih pantaskah Negara Indonesia disebut sebagai negara

hukum dengan adanya praktik “jual –beli” hukum oleh oknum aparat tersebut?.

Saat ini, hukum telah dijadikan komuditas dagang yang mudah sekali

diperjualbelikan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak punya

komitmen terhadap penegakan hukum. Bahkan lebih menyedihkan lagi karena

kasus-kasus kejahatan mulai dijadikan sebagai komuditas politik, sehingga

lembaga penegakan hukum tidak lagi independen yang berlandaskan pada fakta

dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Majene, diperoleh

suatu gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majene

yang sebagian besar hanya menamatkan pendidikannya pada Sekolah Dasar dan

Sekolah Lanjutan. Penduduk Kabupaten Majene yang menyelesaikan atau

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Hal

ini dapat dilihat pada tabel 16.

Telah menjadi kenyataan bahwa tingkat pendidikan seseorang secara

langsung akan menentukan tingkat pemahaman terhadap hukum, dan lebih
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lanjut hal tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat ketaatan hukum

masyarakat. Secara umum, masyarakat yang mempunyai latar belakang

pendidikan yang cukup tinggi Persentase akan menyadari bahwa tindak

kejahatan narkotika bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan.

Tabel 16. Tingkat pendidikan responden, Desember 2009

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tidak tamat SD

SD

SLTP

SMU

Sarjana muda/S1

Pascasarjana S2/S3

3

8

12

21

6

-

6 %

16 %

24 %

42 %

12 %

-

Jumlah 50 100 %

Sumber : Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Majene tahun 2009

Namun penulis berpendapat bahwa tingkat pendidikan masyarakat

bukanlah merupakan satu-satunya penyebab kurangnya ketaatan terhadap

hukum yang berlaku. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum tidak hanya

ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga

ditentukan oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk

mensosialisasikan hukum atau aturan-aturan lainnya. Kemampuan masyarakat

untuk menyerap sosialisasi yang diberikan oleh aparat akan tumbuh dengan

sendirinya melalui upaya aparat yang berkesinambungan.
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Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum

tentang narkotika, bahaya serta konsekuensi hukumnya hanya dilakukan pada

sekolah-sekolah, dan hampir tidak pernah dilakukan terhadap masyarakat

umum secara berkala apalagi terhadap anak yang putus sekolah

(pengangguran), hal ini dapat dipahami dari hasil penelitian seperti terlihat

pada tabel 17.

Tabel 17. Upaya sosialisasi hukum yang telah dilakukan
Aparat terkait di Kabupaten Majene, Desember 2009

No.
Penyuluhan hukum yang telah

dilakukan oleh pihak terkait Frekuensi Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

Sering

Pernah

Tidak pernah

Jarang

-

9

12

29

-

18 %

24 %

58 %

Jumlah 50 100 %

Sumber : Hasil angket yang diolah tahun 2010

Kurangnya sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh aparat terkait

seperti terlihat pada tabel 17 atas merupakan suatu hal yang pantas

disayangkan mengingat adanya kultur masyarakat Mandar-Majene yang

sebenarnya akan siap melaksanakan kebijakan aparat atau pemerintah sebagai

panutan yang harus diikuti.
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3. Tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai.

Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika di Kabupaten Majene juga tidak terlepas dari kurangnya

sarana atau fasilitas yang dibutuhkan untuk tugas dimaksud. Semakin

banyaknya jumlah pelaku kejahatan narkotika di Kabupaten Majene merupakan

suatu indikasi bahwa penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika belum efektif.

Menurut. Mahammad Erwin bahwa:

“Tidak efektifnya penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku
kejahatan narkotika, tidak lain disebabkan karena kurangnya sarana atau
fasilitas untuk tugas tersebut. Tenaga ahli jumlahnya terbatas, alat-alat
kerja yang belum canggih, dana yang minim dan sebagainya”16.

Hal yang sama juga terjadi di Lembaga Pengadilan Negeri sebagai tempat

proses hukumnya. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

hingga saat ini masih belum bisa diwujudkan. Proses pemeriksaan perkara di

pengadilan berjalan sangat lambat, apalagi jika pemeriksaan suatu perkara

sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebabnya antara lain karena

jumlah hakim di pengadilan yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang

harus diselesaikan, serta semakin kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk

menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

16 Hasil wawancara dengan Muhammad Erwin (Kepala Satuan Reskrim Majene,

wawancara tanggal, 5 Maret 2010).
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Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga tidak

dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena kurangnya sarana atau fasilitas

tersebut. Oleh sebab itu efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap

pelaku kejahatan narkotika agar pelaku tidak melakukan lagi kejahatan atau

pelanggaran, mungkin sekali tidak tercapai.

Demikian pula halnya, pihak kepolisian akan dapat lebih berperan

apabila mempunyai peralatan yang memadai untuk mendeteksi kriminalitas

dalam masyarakat.

4. Gejolak Krisis Ekonomi yang Berkepanjangan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia secara umum

dan masyarakat Kabupaten Majene khususnya telah dilanda gejolak krisis

ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat penghasilan masyarakat Kabupaten

Majene mengalami penurunan drastis akibat krisis ekonomi yang juga diiringi

dengan adanya cuaca buruk yang kurang mendukung bagi dunia pertanian.

Tingkat pengangguran semakin tinggi dan masyarakat mulai merasakan

berbagai tekanan serta permasalahan yang harus dihadapi dan harus

diselesaikan.

Keadaan ini, secara psikologis menyebabkan masyarakat mulai

mengalami perubahan-perubahan secara psikologis pula. Masyarakat mulai

merasa stress untuk memenuhi tuntutan hidup, bahkan sensitif dan mudah

tersinggung. Adanya tekanan kehidupan ini juga menyebabkan masyarakat
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rentan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat menyulut emosi.

Peristiwa tersebut secara umum pasti akan dapat terhindari atau diminimalisir

apabila masyarakat tidak mengalami keterdesakan ekonomi yang juga

menimbulkan tekanan batin.

Menurut AKBP Budi Santoso bahwa :

“Memang dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, tingkah laku
seorang pembuat kejahatan tidak dapat ditolelir lagi. Hal inilah yang
menyebabkan masyarakat secara emosional melampiaskan tekanan
batinnya dengan melakukan tindakan jalan pintas (melanggar hukum)
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan menjadi pengedar
narkotika ataupun melibatkan diri sebagai pemakai”17.

Dalam hal ini, penulis bahkan berpendapat bahwa faktor tekanan

ekonomi dan psikologis merupakan faktor pemicu utama dari terjadinya tindak

kejahatan narkotika tersebut. Masyarakat sudah mulai kurang rasional dan

tidak mawas diri bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak

terkendali akibat tekanan batin yang semakin berat.

C. Upaya Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika
di Kabupaten Majene

Dalam mengatasi kejahatan narkotika, yang dewasa ini banyak melanda

generasi muda bangsa, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara

preventif maupun secara kuratif melalui lembaga-lembaga terkait. Menurut

17 Hasil wawancara dengan AKBP Budi Santoso (Waka. Ditserse Majene, wawancara

tanggal, 5 Mei 2010).
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Bonger bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba

mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”18.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, antara

lain:

1. Pembinaan Dalam Keluarga.

Peranan orangtua dalam mencegah keterlibatan anak dalam berbagai

tindak kejahatan sangatlah penting. Oleh karena itu pembinaan dalam keluarga

sangat penting artinya karena pendidikan pertama yang diperoleh seseorang

adalah di dalam lingkungan keluarga tersebut. Pembinaan dalam keluarga perlu

ditingkatkan dengan jalan:

a. Menumbuhkan dan Membina Kehidupan Beragama Bagi Anak.

Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang

sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya sangat perlu

dilaksanakan. Tujuan pembinaan keagamaan dimaksudkan agar seseorang lebih

memperkokoh keyakinan keagamaannya dan juga untuk mencegah mereka

jangan sampai berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada tindak kejahatan.

Agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pendidikan

agama bukan hanya sekedar memberikan bekal pengetahuan, tetapi yang lebih

penting adalah menumbuhkan kesadaran beragama, memperdalam iman dan

18 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A. Koesnoen). Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1977), h. 192.
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taqwa serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pribadi

yang beriman dan berakhlak mulia, seseorang dapat memilih mana yang baik

dan mana yang buruk dari pengaruh dunia sekitarnya. Oleh sebab itu,

diperlukan dukungan seluas-luasnya dari para guru, orangtua dan masyarakat

luas.

b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua.

Kurangnya perhatian dari orangtua, terutama bagi anak yang memasuki

masa transisi, sangatlah berbahaya. Orangtua yang terlalu banyak mengurusi

aktivitasnya seringkali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisan

rumah tangga. Sedikitnya waktu bagi anak untuk bertanya tentang masalah yang

dihadapinya kepada orangtuanya menyebabkan anak bingung untuk mencari

jawabannya. Hal inlah yang menyebabkan sehingga banyak anak yang mencari

jalan keluar dari masalah yang dihadapinya ke hal-hal negatif sehingga sehingga

menjerumuskan dan mengarahkan kepada perbuatan kriminal, dan untuk

menghilangkan rasa stress yang dihadapinya, biasanya ditempuh dengan

mengkonsumsi narkotika.

Oleh karena itu menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orangtua

kepada anak mereupakan suatu hal yang sangat penting, sebab anak sangat

memerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencakup segala kebutuhan

hidup, tetapi kasih sayang yang benar-benar tulus dan ikhlas dari kedua

orangtuanya.
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2. Mengoptimalkan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Mengoptimalkan fungsi aparat penegak hukum sangatlah penting dalam

usaha mencegah terjadinya tindak kejahatan narkotika, sebab pihak keamanan

merupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini. Untuk itu

pihak kepolisian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Khusus bagi anak usia sekolah di mana kejahatan narkotika sangat banyak

melibatkan anak ini, polisi dapat mengadakan razia terutama kepada

mereka yang mengenakan pakaian seragam sekolah dan berada di tempat-

tempat hiburan atau berkumpul di suatu tempat untuk tujuan yang tidak

jelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Begitu pula dengan

pemeriksaan tas ataupun bawaan mereka, karena dikhawatirkan mereka

membawa narkotika atau barang terlarang lainnya.

b. Melakukan pengintaian terhadap orang-orang atau tempat-tempat yang

rawan transaksi narkotika, termasuk meminta bantuan (laporan) dari

masyarakat.

c. Melakukan pengusutan perkara dan mengajukan ke pengadilan bagi para

pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan narkotika.

3. Pembinaan Kesadaran di Bidang Hukum.

Pembinaan kesadaran di bidang hukum bagi masyarakat, terutama bagi

terpidana sangatlah penting sebab mereka harus diberikan penjelasan tentang
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masalah hukum. Untuk itu diperlukan kerjasama antar para penegak hukum,

terutama dalam hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam

rangka pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasi

hukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang

berkembang dalam masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas para penegak hukum. Penegak hukum yang

dimaksud dalam hal ini pada dasarnya meliputi polisi, jaksa, hakim,

masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang diberikan wewenang oleh

undang-undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, diperlukan

usaha pembinaan terhadapnya misalnya dengan meningkatkan ilmu yang

trampil, berakhlak mulia dan mermoral tinggi, disiplin kerja yang tinggi

dan lain sebagainya.

c. Menigkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengambil

pandangan umum bahwa perkembangan hukum akan selalu tertinggal

bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Kesadaran

masyarakat terhadap hukum itu sendiri pada prinsipnya adalah

memegang peranan yang penting pula di dalam usaha untuk menciptakan

terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1954.
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Di samping telah terciptanya pembaharuan dan peningkatan kualitas

para penegak hukum dengan berbagai perangkatnya, kemudian dilanjutkan

dengan usaha peningkatan peran serta masyarakat sebagai subyek hukum

karena hal ini sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalam

masyarakat itu sendiri. Dalam usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat,

salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhan

hukum yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat akan

hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentang

prosedur peralihan hak dan kewajiban tersebut; dan 2) menjadikan masyarakat

patuh akan norma-norma hukum, susila, agama dan norma-norma lainnya,

berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.

Adapun jenis penyalahgunaan kejahatan narkotika dan

psikotropika yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan, disajikan pada

tabel-tabel berikut.
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Tabel 18. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene tahun 2007

No. Jenis Kejahatan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ekstasi

Shabu-shabu

Putaw

Ganja

Nipam

Heroin

1.744 + ¾ butir

381 bungkus + 310,3 gram

43 bungkus

179 bungkus + 02 gram + 47 biji

300 butir

-

Data gangguan Kantibmas 3 tahun terakhir Ditserse Majene

Tabel 19. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene tahun 2008

No. Jenis Kejahatan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ekstasi

Shabu-shabu

Putaw

Ganja

Nipam

Heroin

1.296 + ½ butir

41 paket + 29,367 gram

243 paket + 9,4026 gram

108 paket + 427,064 gram

Nihil

1 paket

Data gangguan Kantibmas 3 tahun terakhir Ditserse Majene
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Tabel 20. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
di Kabupaten Majene Tahun 2009

No. Jenis Kejahatan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ekstasi

Shabu-shabu

Putaw

Ganja

Nipam

Heroin

1.296 + ½ butir

41 paket + 29,307 gram

249 paket + 9,4026 gram

108 paket + 427,064 gram

Nihil

1 paket

Data gangguan Kantibmas 3 tahun terakhir Ditserse Majene

BAB V
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan

narkotika di Majene, antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai

berikut: a) kurangnya barang bukti serta jarangnya orang yang mau

menjadi saksi dalam persidangan, sehingga yang (sekaligus) bertindak

sebagai saksi adalah pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut; b)

komitmen aparat penegak hukum; c) tingkat kesadaran hukum

masyarakat; d) tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai untuk

menangani masalah narkotika; serta e) adanya tekanan gejolak ekonomi

yang berkepanjangan.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menigkatkan efektivitas

penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan

penyalahgunaan narkotika di Majene antara lain: a) melakukan

pembinaan secara berkala dalam lingkungan keluarga; b)

mengoptimalkan peran dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak

hukum; serta c) memberikan pembinaan kesadaran di bidang hukum.

B. Saran-Saran
57
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Untuk meminimalisir faktor utama yang menghambat atau

mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku

kejahatan penyalahgunaan narkotika di Majene, maka diharapkan kepada:

1. Pihak pemerintah agar betul-betul punya komitmen dan kemauan yang

tinggi dalam menangani masalah yang banyak mengorbankan generasi

mudah ini, hal mana harus dilakukan dengan menyiapkan fasilitas yang

memadai terutama dalam mengungkap sindikat-sindikat narkotika yang

selama ini sangat susah dideteksi.

2. Agar semua elemen yang ada, terutama dari Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), secara bersama-sama membantu pemerintah dalam

memberantas masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, jangan

hanya pandai menyalahkan langkah yang ditempuh pemerintah tetapi

tidak bisa memberikan solusi secara konkrit.
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