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ABSTRAK 

 

Iskandar, Lutfi. 2017. Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba oleh Kemenkumham Kantor Wilayah  Kalimantan Selatan. 

Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. Pembimbing: (1) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, (2) Sa‟adah, S.Ag., 

M.H., 

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba 

di Kalimantan Selatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas kantor wilayah menyelenggarakan 

fungsi salah satunya adalah penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyuluhan hukum dan 

kendala pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Oleh Kementerian 

Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dalam 

bidang hukum. Karena untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis 

melakukan observasi kelapangan, wawancara dan melakukan pendokumentasian 

dengan mengumpulkan bahan atau data yang memuat informasi-informasi 

permasalahan yang diteliti. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan 

temuan temuan sebagai berikut: 

Pertama: bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba 

yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan 

Selatan. 1) Kegiatan ceramah penyuluhan hukum dengan sasaran yaitu pelajar 

SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kabupaten Banjar. Dalam pelaksanaan 

kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini sesuai dengan harapan karena sudah 

memenuhi beberapa prinsip-prinsip dan metode penyuluhan diantaranya adalah 

Integrative atau Asosiasi dan metode berdasarkan pendekatan massal atau dapat 

menjangkau sasaran yang lebih luas. 2) Kegiatan Temu Sadar Hukum tahun 2016 

yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan pada 2 (dua) Kabupaten/Kota 

diwilayah Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum 

ini sesuai dengan harapan karena memenuhi prinsip-prinsip dan metode 

penyuluhan diantaranya adalah penyuluhan harus melibatkan organisasi 

masyarakat dan metode berdasarkan pendekatan kelompok. Kedua, kendala yang 

dihadapi diantaranya adalah kurangnya anggaran, sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan seperti proyektor, buku-buku dan dukungan dari pemerintah 

untuk kelancaran kegiatan. Untuk mengatasai kendala dana tersebut panitia 

menentukan peserta apakah dari kalangan pelajar atau masyarakat umum. 



 

vi 
 

MOTTO 

 

 

Selalu ada harapan untuk orang-orang yang bedoa 

dan selalu ada jalan untuk orang-orang yang mau berusaha. 

 

 

Jangan takut pada kehebatan. 

Sebagian terlahir hebat, 

sebagian lainnya meraih kehebatan, 

dan sebagian terakhir dipaksa menjadi hebat. 
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KATA PERSEMBAHAN 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan dan 

kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku ilmu. Atas 

karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini 

terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan 

Nabi Muhammad SAW.  

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada orang yang 

kukasihi dan kusayangi.  

Ibunda, Ayahanda, Adikku, dan Keluargaku Tercinta... Sebagai tanda 

bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya 

kecil ini kepada kedua orang tua ku (Ruslinawati dan Ir. Fahkruddin) adikku (Lisa 

Amelia), dan keluargaku yang telah memberikan kasih sayang, selalu 

mendo‟akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, segala dukungan, dan 

cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan 

selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima Kasih Ya Allah 

yang telah mengirimkan insan terbaik dalam hidupku. 

Guru-guruku... Rasa hormat dan terima kasih tiada tara untuk guru-guru SDN 

Karang Mekar 5 Banjarmasin, SMPN 23 Banjarmasin, MAN 2 Model 

Banjarmasin dan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih HST, serta dosen-

dosen UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan sebagian ilmunya 

padaku, semoga dapat bermanfaat untuk semua. 

Teman-temanku... Teruntuk teman-temanku di jurusan Hukum Tata Negara 

2013, KKN UIN 2016 Kec. Lampihong, dan masih banyak lagi yang tak bisa ku 

sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, do‟a, nasehat, hiburan, dan 

semangat yang kalian berikan selama ini, semua yang telah kalian berikan selama 

ini tak kan pernah terlupakan. 

Dosen Pembimbing Skripsi ku... Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Ibu 

Sa‟adah, S. Ag., M.H selaku dosen pembimbing tugas akhir, terima kasih banyak 

yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan dalam setiap 

konsultasi dan memberikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi untuk 

menyelesaikan skripsi ini, bantuan dan kesabaran Bapak dan Ibu akan selalu 

terukir dihati. 

Organisasi ku Tercinta, UKM OLAHRAGA UIN ANTASARI 

BANJARMASIN... Seluruh Keluarga Besar UKM Olahraga UIN Antasari 

Banjarmasin, tempatku merajut asa bersama terima kasih telah membantu ku 

berproses dan mewarnai kehidupan kemahasiswaan ku. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

Ż Żal  zet (dengan titik di atas) 

 Ra' R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Ghain G ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em م

 Nun N „en ن

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي
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2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’aqqin يتعقديٍ

 Ditulis ‘iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

 ‘Ditulis Karāmah  al auliyā كريت ألونيبء

 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبة انفطر

 

4. Vokal Pendek. 

 

 Kasrah Ditulis I ـــِ 

 Fathah Ditulis A ـــَ 

 Dammah Ditulis U ـــُ 

5. Vokal Panjang 
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1. Fathah + alif                     - 

 جب ههيت 

ditulis ā    -  jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya‟mati                        - 

 يطعى 

ditulis ā-  yas‘ā 

3. Kasrah + ya‟mati                        - 

 كريى

ditulis I     - karim 

4. Dammah + wawu mati               - 

 فروض

ditulis û  - furud 

 

6. Vokal Rangkap 

 

1. Fathah + ya‟ mati                     - 

 بيُكى

ditulis ai- Bainakum 

2.  Fathah + wawu mati   

 قىل

ditulis au- Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  

 

 Ditulis a‘antum أأَتى

 Ditulis u‘iddah أعدة

 Ditulis la‘in syakartum نئٍ شكر تى

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 

 Ditulis al-Qur’ān انقراٌ

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
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 Ditulis as-Samā انطًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

  Ditulis Żawi al-furud atau ذوي انفروض

Żawil furud 

 Ditulis ahl as-sunnah atau أهم انطُت

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 ىِ يْ حِ انرَ  ٍِ ًَ حْ انرَ  للاِ  ىِ طْ بِ 

ًِ انعَ  ةِّ رَ  للِ  دُ ًْ حَ نْ ا  ب وَ ََدِ يِّ ضَ  ٍَ يْ هِ ضَ انًرْ  وَ  بءِ يَ بِ َْ األَ  فِ رَ شْ ى أَ هَ عَ  وُ َل انطَ  وَ  ةُ َل انصَ  ٍَ يْ بن

ٌ  طَ حْ إِ بِ  ىْ هُ عَ بِ تَ  ٍْ يَ  وَ  ٍَ يْ عِ ًَ جْ أَ  هِ ببِ حَ صْ أَ  وَ  هِ نِ ى أَ هَ عَ  وَ  د  ً  حَ ب يُ َََل ىْ يَ  . ٍَ يْ اندِّ  وِ ىْ ى يَ نَ إِ  ب

 دُ عْ ب بَ ي  أَ 

Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu merenungi 

kebesaran dan kuasa-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

baginda besar sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang 

mendapatkan limpahan syafa‟atnya di akhirat kelak. 

Dengan penuh kerendahan hati, penulis bersyukur dapat menyelesaikan 

karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul “Penyuluhan Hukum 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kemenkumham Kantor Wilayah 

Kalimantan Selatan”. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya ini bukanlah hasil jerih payah 

penulis secara pribadi. Penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan dan 

motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas, dan juga kepada dosen-dosen 

di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang memberikan didikan , serta 
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banyak ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi saya selama 

berproses UIN Antasari Banjarmasin.  

3. Dosen pembimbing Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, dan Ibu Sa‟adah, 

S.Ag., M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

4. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah bersedia 

memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan 

skripsi ini. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan 

ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Amin. 

 

      Banjarmasin, 2 Juni 2017 

 

      Penulis    
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