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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi

tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu,

sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena

itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai

pemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beben atau

tugas.17

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku

yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Jika seseorang

menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa

yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum

17R. Suyoto Bakir, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009,
hlm. 348.
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adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.18 Peranan

merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau

disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada

seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.19

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat.

2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kedudukanya di dalam suatu sistem.

3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial
yang terjadi secara nyata.20

B. Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

18Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm. 242.
19Ibid. hlm. 242
20Ibid. hlm. 243
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peredaran gelap Narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika

Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat (2) BNN sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi

Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja

meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa

BNN mempunyai perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Ayat (3)

menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota  Provinsi dan BNN

Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instansi vertikal. Menurut Pasal 1 Undang-

Undang Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa BNNP adalah adalah instansi vertikal

Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan

Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menyatakan BNNP mempunyai tugas
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melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Menurut

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

menyatakan tugas BNN yaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika;

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika;

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika;

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika;

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
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C. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan (Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka

pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan

kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh

imbalan (Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Menurut Pasal 4

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan :

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan narkotika.

c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika dan menjamin

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu

narkotika.
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D. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut

“abuse”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya, dapat juga

diartikan salah pakai atau “misuse”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai

dengan fungsinya.21

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat

berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan

tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai

dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara

terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depensi, adiksi, atau

kecanduan.22

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara spesifik apa yang

dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada

pengaturan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang

menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa

hak atau melawan hukum. Dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah

penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.23

21Ibid. hlm. 9.
22http://kampungbener.wordpress.com. Di akses pada 20-1-2015,  pukul 10.00 WIB.
23http://www.hukumonline.com./klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-
prekursor-narkotika. Di akses pada 20-1- 2015, pukul 12.00 WIB.
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Tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidanadisebut juga dengan istilah

“wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Wederrenchtelijk ini

meliputi pengertian- pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau

2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau

3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

4. Tanpa kewenangan.24

E. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah

tindak pidana. Istilah tindak pidana atau Strafbaarfeit atau perbuatan pidana

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar

larangan tersebut.25

Tindak pidana dalam konsep KUHP pengertian tindak pidana telah dirumuskan

dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana”.

24P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.
354-355.
25Adam  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002, hlm. 71.
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Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan

“Strafbaarfeit” atau tindak pidana antara lain:

a. Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

tindakan yang dapat dihukum.26

b. J.Bauman

Perbuatan/tindakan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik,

bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.27

c. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa

melanggar larangan tersebut.28

d. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “de normoverteding

(verstoring de rechsorde), warran de overtreder schuld heeft en waarvan de

26Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana IndonesiaDalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM
Press, 2009, hlm. 105.
27Ibid. hlm. 106.
28Ibid. hlm. 107.
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bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het

algemeen welzijn”.29

e. Van Hattum

Perkataan “Strafbaar” itu berarti “voor straf in aanmerking komend” atau “straff

verdiened”yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga

perkataan “strafbaar feit” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-

undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis”

haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan

semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake

van hetwelk een persoon strafbaar is”.30

f. Moeljatno

Perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barangsiapa melanggar larangan tersebut.31

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan

tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan atau nestapa

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan.

29P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.
184.
30Ibid. hlm. 184.
31Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.
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Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang

ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang

ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang

telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.32

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/ BAB I-IX.

Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh

masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai

delik.

F. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

32Ninik Widianti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan
Sosial,  Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987, hlm. 147.
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Sedangkan menurut Djoko Prakoso, Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya

yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap

lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan

psikotropika yang tidak sesuai degan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009.33

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang digunakan oleh sektor pelayanan

kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan

fisik, psikis dan sosial. Naspza sering disebut juka sebagai obat psikoaktif, yaitu zat

yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan

pikiran. Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI,

narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan

mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan

gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan

(adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila

dimasukkan ke dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai

yang bersifat:

1) Menenangkan

2) Merangsang

3) Menimbulkan khayalan

33Djoko Prakoso, Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Bina
Aksara, 1987, hlm. 490.
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Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan

kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh

terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran,

persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Menurut Smite Kline dan French Clinic Staff, narkotika adalah zat-zat (obat) yang

dapat menimbulkan akibat ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat

tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Definisi ini sudah termasuk

candu (marphine, codein, heroindah candu sintesis).34 Penggolongan jenis-jenis

narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Huruf (a)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf (b)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah
Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat
digunakan dengan terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf (c)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah
Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan.

34M. Ridha Ma’roef, Narkotika Masalah dan Budayanya, Jakarta: CV Marga Djaya, 1986, hlm. 15.
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G. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada

masyarakat yang sepi dari kejahatan.35 Atas hal tersebut, diperlukan adanya suatu

upaya penanggulangan kejahatan. Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda

Nawawi, penanggulangan ditetapkan dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat mass media.36

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi dua, yaitu lewat

jalur penal (hukum  pidana) dan jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan) sesudah kejahatan

terjadi.37 Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal

merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.38

Penanggulangan kejahatan secara penal dilakukan melalui pemberian sanksi pidana.

Roeslan Saleh yang dikutip oleh Shafruddin, mengemukakan beberapa alasan

penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, yaitu:

35Saparinah Sadli. 1976. Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang. Jakarta: Bulan Bintang.
1976, hlm. 56.

36Barda Nawawi Arief, loc.cit.
37Ibid, hlm. 42.
38Abintoro Prakoso, op.cit., hlm. 156.
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a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk
mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan
terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara
nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-
masing.

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti
sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu
reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu
dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada
si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat
yaitu warga masyarakat yang tidak mentaati norma-norma masyarakat.39

Menurut Nigel Walker yang dikutip oleh Barda Nawawi, dalam menggunakan sarana

penal haruslah memperhatikan “prinsip-prinsip pembatas (the limiting principles)”,

berupa:

a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang

tidak merugikan atau tidak membahayakan;
c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang

dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih
ringan;

d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang
timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari
perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;

e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih
berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah;

f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat
dukungan kuat dari publik.40

Upaya penanggulangan kejahatan secara nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat

preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

Upaya penanggulangan secara nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk

39Shafruddin. 1998. Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 17.
40Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum

Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.
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terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

penyebab terjadinya kejahatan.41

Sarana-sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan nonpenal dilakukan dengan

penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab

sosial warga masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya;

peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patrol dan

pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya

nonpenal dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.42

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat

kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat

itu sendiri.43

H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang saja, namun

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif.
Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

41Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, loc. cit.
42Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 1998, hlm.

149.
43Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, op. cit., hlm. 49.
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2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, kedilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai
dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegak
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak dapat
menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat
Masyakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum
adat.berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, makan akan semakin mudahlah dalam
menegakanya.44

44Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rineka Cipta,
1983, hlm. 8-10.


