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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Efektifitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas selalu terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 

dicapai
20

. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (efectiveness) pengaruh/efek 

keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban.
21

 Dengan kata lain efektifitas 

menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapa 

ahli, antara lain:
22

 

1) Prasetyo Budi Saksono (1984)  

Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan 

output yang diharapkan dari sejumlah input. 

 

                                                           

20
http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-para.html diakses 

pada 8 Juli 2015 pukul 22.52 
21

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 85 
22

http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/, diakses pada 18 Agustus 2015 

pukul 12.07 

http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektifitas-menurut-para.html
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2) Hidayat (1986)  

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang 

dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 

3) Muasaroh (2010) 

Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari 

aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan 

efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program 

pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan 

baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang 

dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang 

terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau progarm 

dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program 

juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam 

rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-

aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan 

peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau 

aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu 

program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal 

program tersebut dapat dicapai. 
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Efektifitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan bahwa indikator 

efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

B. Pengertian Rehabilitasi serta Jenis-Jenis Rehabilitasi 

1. Pengertian Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memilki 

penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Jadi, arti umum rehabilitasi 

adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu 

kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu 

hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan 

disability pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan 

secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial serta ekonomi 

sesuai dengan kemampuannya.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan 

bahwa Pecandu narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika 

adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari 

ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai 
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masa menjalani hukuman.
23

 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga 

merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu 

narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan 

narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat setidaknya dua jenis 

rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa: 

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.  

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:  

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu 

baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi 

a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)  

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang 

berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (comprehensive 

management) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), 

                                                           

23
Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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(musculos keletal), susunan otot syaraf (system), serta ganggungan mental, sosial 

dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Ruang lingkup kegiatan 

rehabilitasi medis: 

1. Pemeriksaan fisik 

2. Mengadakan diagnosa 

3. Pengobatan dan pencegahan 

4. Latihan penggunaan alat- alat bantu dan fungsi fisik 

Tujuan rehabilitasi medis, yaitu: Pertama, jangka pendek. Pasien segera keluar 

dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu 

memelihara diri sendiri. Kedua, jangka panjang. Pasien dapat hidup kembali di 

tangah masyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali kepada 

kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya. 

B. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) 

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang 

berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin 

pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif 

dalam kehidupan di masyarakat. Tujuan rehabilitasi sosial, yaitu: Pertama, 

memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab 

terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan 

sosialnya. Kedua, memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kegiatan yang dilakukan dalam 

rehabilitasi sosial, yakni: 
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a) Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah sosial penyandang 

cacat (penca), baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah 

yang datang dari lingkungan penca itu. 

b) Rehabilitasi; diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, 

bimbingan keterampilan. 

c) Resosialisasi; adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan penca agar 

mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan tidak lanjut; 

diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah 

disalurkan dapat lebih dimantapkan. 

C. Pengertian Kepolisian beserta Struktur Lembaga Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

1. Pengertian Kepolisian 

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, artinya tata negara, 

kehidupan politik, kemudian menjadi “police” (Inggris), “polite” (Belanda), 

“polizei” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara 

kriminal. Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
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a. Tugas Kepolisian 

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas 

preventif. Tugas represif mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu 

menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi 

peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah 

menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. 

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. 

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

b) Wewenang Kepolisian 

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum berwenang: 

a) menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
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e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i) mencari keterangan dan barang bukti; 

j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

2. Struktur Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia 

A. Mabes POLRI 

1) Unsur pimpinan  

Unsur Pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden.Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 

oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).
24

. 

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
25

 

Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf terdiri dari: 

                                                           

24
Budi Rizki Husin dan Rini Fatonah, Op.Cit, hlm.16. 

25
http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/ diakses pada 8 Agustus 2015 pukul 17.09 

http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/
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Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)  

Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbag),  

Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops) 

Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM) 

Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog) 

3)Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus 

Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus terdiri dari: 

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 

Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) 

Akademi Kepolisian (Akpol) 

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) 

Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) 

Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum) 

Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam) 

Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika) 

4) Unsur Pelaksana Utama Pusat 

Unsur Pelaksana Utama Pusat terdiri dari: 

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) 

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 

Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) 

Korps Brigade Mobil (Korbrimob) 

5) Satuan Organisasi Penunjang lainnya 

Satuan organisasi penunjang lainnya, terdiri dari: 

Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol 

Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Pusat Polri. 

Rumah Sakit Pusat Polri dikepalai oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen). 

Pusat Keuangan.  

B. Polda 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan 

pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 
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(Wakapolda).Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah 

(Polwil), dan Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort 

(Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik 

Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes). Lebih 

lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik 

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol). 

D. Pengertian Narkotika serta Golongan Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis 

yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga 

menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, 

halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.Sehubungan dengan  

pengertian  narkotika,  menurut  Sudarto  dalam bukunya Kapita Selekta Hukum 

Pidana mengatakan bahwa perkataan “narkotika” berasal dari perkataanYunani 

“Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”
26

. 

Menurut Simanjuntak mengemukakan bahwa: 
27

 

Narkotika (narcotic) adalah semua pengobatan yang mempunyai efek 

kerja bersifat membiuskan, menurunkan kesadaran (depressant), merangsang, 
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DjokoPrakoso. Kejahatan- Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, BinaAksara, 

Jakarta, hlm.480 
27

 B. Simanjuntak. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, PT. Tarsito, Bandung, 1997. hlm 
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meningkatkan prestasi (stimulasts), menagihkan ketergantungan (dependence), 

menghayal (halusinasi). 

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:
28

 

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja 

mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah 

termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan 

methadone).”  

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, 

Ganja, Cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda 

termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga 

Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam 

Hallucinogen dan Stimulan.
29

 

2. Penggolongan Narkotika 

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang- Undang  Nomor 35 Tahun 2009 pada 

Bab III  Ruang  Lingkup Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika 

digolongkan menjadi: 

a.  Narkotika Golongan I; 

b.  Narkotika Golongan II; 

c.  Narkotika Golongan III 

                                                           

28
 Taufik Makarao, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, hlm. 18 

29
 Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 15   
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1) Narkotika Golongan I 

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi 

yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam 

penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu 

pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, 

keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat 

digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.  

2) Narkotika Golongan II  

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap 

pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam 

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika 

golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.  

3) Narkotika Golongan III  

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. 

 


