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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Implementasi Kebijakan 

Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat 

kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan. 

Pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada 

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut. 

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu 

dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. 

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan 

menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan 

masyarakat. 

Van Meter dan Van Horn dalam buku Budi Winarno mendefinisikan 

implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan 
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oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan
1
. 

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi 

implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 

1. Isi Kebijakan 

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan 

implementasi. Kebijakan yang menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan 

perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang 

merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut. Isi kebijakan yang dapat 

mempengaruhi implementasi menurut Grindlee adalah sebagai berikut:
2
 

a. Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan 

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, 

implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan 

bagi yang kepentingannya dirugikan. 

b. Jenis Manfaat yang akan Dihasilkan 

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif pada banyak orang akan mudah 

diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran 

atau masyarakat 

                                                           
1
 Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Hal 146-147 

2
 Dr. Sahya Anggara, M.Si. 2014 Kebijakan Publik. Bandung. CV Pustaka Setia. hal: 255 
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c. Jangkauan Perubahan yang Diinginkan 

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan 

tersebut, akan semakin sulit dilakukan. Semakin kebijakan tersebut menuntut 

banyak perubahan, maka perilaku tidak dilaksanakan dengan konsekuen. 

Oleh karena itu perlu implementor dan masyarakat untuk mewujudkan 

perubahan yang diinginkan. 

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan 

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan, akan 

semakin sulit pula implementasinya. Jadi, peran pemerintah yang intens dan 

terkait saja yang diperlukan dalam pembuatan hingga evaluasi kebijakan. 

e. Pelaksana Program 

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang 

dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. Oleh 

karena itu, sejauh mana peran pemerintah terkait dalam menuntaskan 

permasalahan terkait dengan kebijakan yang telah dibuat. 

f. Sumber daya yang Dikerahkan 

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa 

tenaga kerja, keahlian, dana, sarana dan prasarana, dll. 

 

2. Konteks Implementasi 

Konteks implimentasi juga akan berpengaruh pada tingkat 

keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok 

sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementasinya. Karakter dari 
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pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan 

kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari 

kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari 

pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan 

pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Konteks 

implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle 

adalah sebagai berikut:
3
 

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat 

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat 

keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila terdapat suatu 

kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan 

menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam 

implementasi sehingga mereka bisa menikmati outputnya. 

b. Karakterisik Lembaga dan Penguasa 

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang 

kepentingannya dipengaruhi. Maka pada intinya, kebijakan yang telah 

diambil akan menggambarkan karakteristik seorang pemimpin atau penguasa 

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Kepatuhan ditujukan kepada pelaksana program kebijakan. Kemudian 

ditunjang dengan daya tanggap yang mumpuni dari pelaksana kebijakan, agar 

program kebijakan mampu terserap dengan baik di kalangan masyarakat, 

terutama kepada golongan tertentu. 

                                                           
3
Ibid. at. Dr. Sahya Anggara, hal: 256 
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Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan 

implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat 

kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai 

implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi 

kebijakan publik. 

 

3.  Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran 

kebijakan tersebut. Arif Rohman
4
 menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat 

menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu: 

a.  Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para 

pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, 

sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah 

diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. 

b.  Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut 

tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 

kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama 

daripara pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana 

adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-

masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara 

kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. 

                                                           
4
Arif Rohman. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta : LaksBang Mediatama, hal 147 
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c.  Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut 

jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model 

distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, 

aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, 

model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. 

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono
5
,  mengemukakan 

adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan 

secara optimal, yaitu: 

a.  Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait 

dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang 

telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau perumusan kebijakan 

didasarkan pada teori sebab akibat. Teori ini terdiri dua bagian, bagian 

pertama adanya keterkaitan antara pencapaian dengan tolak ukur atau 

hasil yang diharapkan. Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan 

kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. 

b.  Undang – Undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna 

ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengkaji ulang produk-

produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan 

kejelasan, dimana keduanya berlaku secara internal maupun dalam 

keseluruhan program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana. 

c.  Para pelaku kebijakan harus memiliki kemempuan managerial, dan 

politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Para pemimpin 

dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah baik pada ranah 

                                                           
5
Sudiyono. 2007. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. Buku Ajar., hal 90 
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merencanakan sebuah peraturan maupun dalam pengangkatan personil 

baru non layanan masyarakat, guna meningkatkan isi dan keterdukungan 

pemimpin terhadap pancapaian tujuan Undang-Undang 

d.  Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, 

perumus undang-undang, pengadilan yang mendukung). 

e.  Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan 

direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada 

publik, atau perubahan keadaan sosial ekonomi yang sesuai dan 

didasarkan pada teori perundang-undangan secara teknis ataupun 

memperoleh dukungan publik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan 

menurut Nigro and Nigro dalam buku karya M. Irfan Islamy yang berjudul 

Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut
6
 : 

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konsevatisme) 

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar 

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Hal tersebut selalu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan 

khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat 

dimana ternyata pada kenyataannya proses penentuan keputusan atau kebijakan 

tersebut kental dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif. 

                                                           
6
 Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta 

Hal :25 
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Sebaliknya kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses 

pembuatan keputusan menurut Nigro and Nigro dalam Islamy adalah sebagai 

berikut: 

a. Cara berfikir yang sempit (Cognitive nearsightedness) 

b. Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu 

(Assumption that future will repeat past) 

c. Terlampau menyederhanakan sesuatu (Over simplication) 

d. Terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang (Overreliance 

on one’sown experience) 

e. Keputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi para pembuat 

keputusan (Preconceived nations) 

f. Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (Unwillingness to 

experiment) 

g. Keengganaan untuk membuat keputusan (Reluctance to decide).
7
 

Kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal 

sekali khususnya pembuatan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan 

bersama sehingga semaksimal mungkin kesalahan tersebut harus diminimalisir 

atau dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap 

pengimplementasian dilapangan yang berdampak pada citra buruk para penentu 

kebijakan tersebut sekaligus kebijakan itu sendiri. 

Kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel 

dibawah ini menurut Suharno
8
, yaitu: 

                                                           
7
Ibid. Hal. 26 

8
Suharno 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Hal 31 
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a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang 

akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin 

sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan 

semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. 

b)  Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan 

yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk 

dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. 

c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan 

ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.  

d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari 

suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang 

terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas 25 tersebut ditentukan 

oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja 

dan integritas moralnya.  

e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan 

sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks 

sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut 

diimplementasikan.  

f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan 

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja 

suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat top/down 

approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis. 
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B. Kajian Tentang Narkoba 

1. Pengertian Narkotika 

Psikotropika menurut UU No.5 Tahun 1997 memberikan pengertian 

bahwa Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika 

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.  Pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, 

walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada  umumnya 

masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika 

bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat 

psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf 

yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut. 

Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Psikotropika dibedakan 

dalam empat golongan sebagai berikut : 

1. Psikotropika Golongan I : Psikoatropika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi 

yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : ekstasi, 

(LSD) Llysergic Acid Dyethylamide. 

2.  Psikotropika Golongan II : Psikotropika yang digunakan dalam terapi atau 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat 

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : amphitamine, 

metilfenidat, ritalin. 

3.  Psikotropika Golongan III : Psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi 

dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
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yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pentobarbital, 

flunitrazepam. 

4.  Psikotropika Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan 

dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh 

: pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam. 

5.  Zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh 

manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga 

menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan prilaku. Apabila 

digunakan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kecanduan, Yang 

termasuk dalam zat adiktif ini selain narkotika dan psikotropika adalah : 

a. Minuman alkohol 

  Mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Jika 

digunakan sebagai campuran dengan Narkotika atau Psikotropika memperkuat 

pengaruh zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol 

yakni : 

1. Golongan A : kadar etanol antara 1%-5% (Bir) 

2. Golongan B : kadar etanol antara 5%-20% (minuman anggur) 

3. Golongan C : kadar etanol antara 20%-45% (minuman keras) 

b. Inhalansia 

  Gas yang dihirup dan solvent (zat pelarut) mudah menguap berupa 

senyawa organik pada barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai bahan 

bakar mesin. Yang paling sering disalahgunakan antara lain lem, thiner, 

penghapus cat kuku, bensin. 
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a. Tembakau 

  Masyarakat kita cukup banyak yang mengkonsumsi tembakau yang 

mengandung nikotin. Nikotin itulah yang menyebabkan perokoknya merasa 

ketagihan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif tingkat sedang. Maka orang 

yang merokok biasanya merasakan nikmat dan nyaman. Begitu juga orang yang 

kecanduan, apabila mereka tidak merokok maka dia akan merasa loyo, tidak 

produktif, tidak konsentrasi. Pada para remaja, rokok sering menjadi pemula 

penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya. 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 

menyatakan bahwa: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Yang di 

sebutkan dalam Pasal 6
9
. 

(1)  Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:  

a.  Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan 

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 

b.  Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan di 

gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan 

                                                           
9
Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.  
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untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

c.  Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak di gunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan. 

(2)  Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama 

kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini. 

(3)  Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

2. Penyalahgunaan Narkotika 

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan 

sebagainya tidak sebagaimana mestinya. Dengan menyalahgunakan sesuatu baik 

itu kekuasaan, benda dan lain sebagainya, seseorang ingin mendapatkan sesuatu 

yang menurut mereka dapat menguntungkan mereka. Penyalahgunaan narkotika 

yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak 

sebagaimana mestinya, dalam hal ini  tentunya  di  luar  pengawasan  seorang  

dokter.  Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat 

mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh 

terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan 

dalam masyarakat dan sebagainya. 

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, 

dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan disekitarnya, baik itu lingkungan 
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keluarga, lingkungan pergaulan dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dalam 

lingkungan keluarga dapat membuat orang tua mereka cemas serta terjadi 

perselisihan. Dalam lingkungan pergaulan seorang pencandu narkotika dapat 

mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba merasakan yang 

namanya narkotika, sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan 

narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena 

adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan.  

Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan 

bahkan pembunuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika termasuk 

orang yang mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap 

masyarakat disekitarnya, tapi bagi mereka yang tidak mampu dapat menimbulkan 

kejahatan karena harga narkotika tergolong mahal sehingga mereka akan berusaha 

untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun. Yaitu dengan 

melukai diri, menjual barang milik sendiri untuk mendapatkan narkotika, atau 

bahkan menjual barang milik orang lain. 

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Soedjono 

Dirdjosisworo, adalah : bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan 

penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan
10

.  

3. Narkoba sebagai Issu Global, Nasional, Regional, dan Internasional 

Globalisasi menjadi salah satu pemicu dari peningkatan angka 

perdagangan narkoba di seluruh dunia. Globalisasi yang menjadikan dunia seolah 

tanpa batas membuat pergerakan barang dan jasa serta pertukaran informasi 

semakin mudah dilakukan. Globalisasi juga mendorong sebuah negara untuk 

                                                           
10

 Soedjono, 1995 , Kriminologi, Citra Aditya,Bandung , hal. 157 
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membuka pintu perdagangan masuk secara besar-besaran. Akan tetapi, globalisasi 

yang terjadi secara tidak terkontrol justru menjadi ancaman bagi sebuah negara.  

Sebagai dampak dari globalisasi, perdagangan narkoba telah mencapai level 

multinational. Beberapa agen narkoba dunia seperti dari Colombia, Meksiko, 

China dan Negara lainnya menjual narkoba ke negara seperti Amerika Serikat dan 

Indonesia. Kejahatan yang semakin terorganisir ini membuat upaya pencegahan 

serta pemberantasan semakin sulit karena perdagangan narkoba telah membentang 

di seluruh penjuru dunia. 

Dalam konteks situasi permasalahan Narkotika dunia hingga kini masih 

terus menjadi isu yang serius guna pemecahannya. Disadari bahwa akibat 

globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat cepat terhadap kehidupan. 

Terkait dengan isu yang menjadi ancaman bangsa beradab ini adalah 

meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bisnis barang haram 

tersebut, kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan 

petualang mafia narkoba. Kejahatan yang tergolong sebagai transnational crime 

(kejahatan lintas batas negara) memang bukan mudah ditangani. Mengingat 

penanganan kejahatan ini membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan 

aparat yang mampu membangun jaringan nasional, regional maupun 

internasional. 

Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat 

dahsyat baik terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan 

keamanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang 

menjadi focal point dituntut meningkatkan profesionalismenya. Bersama seluruh 

elemen masyarakat, LSM dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara 
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aktif dan dinamis. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan 

upaya pencegahan dan pemberantasan di tengah gencarnya mafia narkoba dunia 

yang terus melancarkan aksinya bagai tak kunjung reda. Sejalan dengan itu 

berbagai terobosan telah dilakukan langkah strategis dan inovatif terkait dengan 

program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba (P4GN). Berpijak dari pengalaman empirik, pemberantasan narkoba 

maka melahirkan prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati. 

Penanggulangan dan penyalahgunaan obat berbahaya hingga rehabilitasi 

bagi korban kejahatan narkoba, menjadi bagian dari tanggungjawab seluruh warga 

bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukan 

kecenderungan yang terus meningkat di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan 

dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan 

gelap narkoba. Dalam perkembangannya, kini telah dijadikan tempat pemasaran, 

produksi dan eksportir gelap narkoba. Kenyataan inilah yang telah 

menggambarkan ancaman bahaya narkoba telah dikendalikan oleh mafia narkoba 

dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih. 

4. Model Penyebaran Narkoba 

Tak sedikit mafia narkoba yang memanfaatkan kelompok perempuan dan 

orang-orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir peredaran gelap 

narkoba dengan berbagai modus operasi. Apabila tidak disikapi secara profesional 

dalam pencegahan dan pemberantasannya lambat laun akan merusak eksistensi 

masyarakat dan bangsa negeri ini. Selain kompetensi penegak hukum, petugas 

pencegahan dan rehabilitasi maka pemberdayaan masyarakat harus semakin 

meningkat guna melakukan deteksi dini untuk selanjutnya mencegah hingga 
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memutus jaringan maupun strategi eksploitasi oleh mafia perdagangan gelap 

narkoba. 

Dari terbongkarnya berbagai kasus menunjukan trend bahwa kejahatan 

narkoba telah didanai oleh sindikat internasional yang profesional dengan 

dukungan teknologi canggih. Berdasarkan karakteristiknya, kejahatan narkoba ini 

telah mengancam ketahanan bangsa, keamanan nasional, regional dan bahkan 

hingga ke seluruh dunia. Bisnis ini telah menyeret semua bangsa ke berbagai 

persoalan kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan 

nasional. Untuk itu diperlukan counter mafia narkoba melalui kemampuan aparat 

yang didukung oleh komitmen masyarakat yang telah diberdayakan. 

Di Indonesia narkoba masuk melalui jasa pengedar gelap. Berbagai 

indikasi menunjukan bahwa di kancah pasar gelap narkoba dunia telah 

menjadikan Indonesia sebagai target operasi. Dengan jumlah penduduk yang 250-

an juta jiwa termasuk sasaran yang sangat ideal bagi pemasaran. Ditambah lagi 

adanya sejumlah faktor klasik yang sudah diketahui oleh sindikat narkoba 

internasional menyebabkan tingginya kasus perdagangan gelap narkoba di 

Indonesia. 

1.  Motif keuntungan. Perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar jika 

dibandingkan dengan bisnis legal manapun sehingga ada kecenderungan 

anggota mafia narkoba tidak gentar terhadap ancaman hukuman berat. 

2.  Besarnya jumlah penduduk Indonesia serta besarnya proporsi populasi 

golongan remaja dan pemuda yang merupakan pasar narkoba paling 

potensial. 
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3.  Luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis 

batas terbuka dan rawan penyelundupan. 

4.  Lemahnya sistem penegakan hukum di negara Indonesia menyangkut 

perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, teknologi dan peralatan serta 

masyarakat sebagai sasaran penegakan hukum. 

5. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Narkoba 

Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama bersama lembaga 

rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan 

program rehabilitasi kepada 38.427 pecandu, penyalah guna, dan korban 

penyalahgunaan Narkotika yang berada di seluruh Indonesia dimana sejumlah 

1.593 direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, 

baik yang berada di Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah – 

Samarinda, dan Batam – Kepulauan Riau. Angka tersebut mengalami 

peningkatan, dimana pada tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 orang pecandu 

dan penyalah guna yang direhabilitasi
11

. 

Berangkat dari data yang menunjukan adanya peningkatan pecandu dan 

penyalah guna yang direhabilitasi berbanding dengan penurunan presentase 

prevalensi angka penyalah guna, maka langkah yang akan diambil BNN ke depan 

adalah upaya menghentikan penyalahgunaan  Narkotika  dengan  membendung  

imun  masyarakat  terhadap penyalahgunaan Narkotika dan mempersempit ruang 

peredarannya. Oleh sebab itu, ke depan BNN berencana untuk memberikan 

penguatan pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya 

preventif dalam pengentasan penyalahgunaan Narkotika yang diharapkan dapat 
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lebih efektif dalam menekan laju peredaran gelap Narkotika. Penguatan dalam 

bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu usaha membentuk masyarakat 

yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap bahaya penyalahgunaan 

Narkotika, salah satu contohnya yakni dengan memasukan pendidikan bahaya 

Narkoba ke dalam kurikulum di sekolah. 

Dalam bidang pencegahan, di tahun ini BNN telah melakukan sosialisasi 

bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada 490 pelajar, 7.400 mahasiswa, 1.750 

pekerja swasta, 2.110 pegawai pemerintah, dan 1.750 masyarakat yang berada di 

wilayah pusat dan sebanyak 688.240 orang di seluruh daerah di Indonesia yang 

terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat. 

Selanjutnya, sebagai rencana ke depan BNN akan lebih mendorong upaya 

pencegahan sebagai salah satu kunci dalam membebaskan Indonesia dari kondisi 

darurat Narkoba
12

. 

Di samping upaya pencegahan, upaya pemberdayaan masyarakat juga 

akan dijadikan sebagai salah satu langkah alternatif yang akan menjadi fokus 

dalam penekanan laju peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Tercatat pada 

tahun 2015 sebanyak 350 warga di wilayah rawan dan rentan penyalahgunaan 

Narkoba telah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan lifeskill. 

Selain peningkatan kemampuan di daerah rawan penyalahgunaan 

Narkoba, BNN melalui BNN Provinsi juga telah membentuk satgas anti Narkoba 

di seluruh daerah di Indonesia dengan total 18.544 orang yang terdiri dari pelajar, 

mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat. Melalui pemberdayaan 
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masyarakat diharapkan akan menjadi sebuah strategi jitu dalam menciptakan 

kondisi masyarakat yang kondusif dan meningkatkan angka partisipatif 

masyarakat sehingga secara otomatis akan mempersempit ruang dari bahaya 

penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika. 

 


