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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, 

sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu 

peningkatan secara terus menurus sumber daya manusia (SDM). SDM 

Indonesia tersebut merupakan modal utama dalam mendukung usaha 

pembangunan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkualitas. 

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan 

salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak 

langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersedian narkoba bisa 

bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi 

lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
1
 

Akibat dari penyalahgunaan narkoba, maka akan timbul korban, untuk 

itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif dan 

represif. Usaha preventif adalah usaha pencegahan sebelum terjadinya tindak 

pidana, yaitu dapat berupa dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-

sekolah, pendekatan terhadap orang tua, dan pendekatan pada masyarakat. 

Dan usaha represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah 
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terjadinya tindak pidana, dapat dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, 

penangkapan, dan lain-lain. Selain itu keperdulian masyarakat terhadap 

bahayanya narkotba sangat memegang peranan penting dalam membasmi 

penyalahgunaan narkoba. 

Penyalahgunaan narkoba tampaknya tampaknya semakin merajalela, 

terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat berjangkitnya wabah 

narkoba yang seolah-olah tidak dapat di bendung lagi. Penyalahgunaan 

narkoba ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah 

dijadikan semacam tempat pelarian. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat 

dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. 

Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki 

ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan 

antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri 

dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap 

karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.
2
 

Narkoba adalah bahan dan atau zat yang dapat menimbulkan pengaruh 

tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat 

tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya 

rasa sakit rangsanggan, semangat dan halusinasi. Adapun golongan yang 

termasuk dalam narkoba atau NAPZA adalah narkotika (candu, morfin, ganja, 

heroin, kokain, ekstasi, shabu,dan obatobat penenang).
 3

 

                                                 
2
 Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan 

Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1 
3
 Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003, Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, 

Yogyakarta,  hlm. 1 



 

 3 

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi kendala di 

kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa. Selama ini yang melakukan 

penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, 

keberhasilan, keberanian, modern, dan lain-lain, tetapi motivasinya telah 

dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta 

dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa. Akhir-akhir ini kejahatan 

narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi 

dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu 

mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan 

moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi 

generasi penerus bangsa.
4
 

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan 

disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor 

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan 

semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada 

kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan 

kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) 

diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah :  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  
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b. Menegakkan hukum; dan  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat  

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur sebagai berikut : 

Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa : 

“Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan  

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan 

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak melawan hukum”.
5
 

 
 

Undang-Undang tersebut menjelaskan larangan peredaran narkoba 

secara ilegal kerena dapat mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. 

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga 

mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai 

berikut : 

Pasal 114 ayat (1) : 

 

“Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 

10 miliar”. 

 

Pasal 114 ayat (2) : 

 

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 

narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam 

bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 
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tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga”.
6
 

 
 

Dalam media massa sering dimuat kasus-kasus tentang terbongkarnya 

penyelundupan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba terus 

berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga Kepolisan serta para 

penegak hukum dituntut kejeliannya dalam penanggulangan dan membongkar 

kasus penyelundupan narkoba tersebut.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan alat 

Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri.
7
 

Adapun peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian, yang berbunyi : 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam 

negeri. 
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(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional 

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 

sebagaimana dimaksud ayat (1). 

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

beranggapan perlunya adanya suatu penelitian yang mengungkapkan 

permasalahan tersebut dengan judul : “Implementasi Peran Polri Dalam 

Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polestabes Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian  latar belakang permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya  tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba serta kendala implementasi peran Polri dalam 

penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polestabes Semarang ?  

2. Bagaimana implementasi peran Polri dalam penegakan hukum terhadap 

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah 

hukum Polestabes Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam pennelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahu faktor yang menyebabkan terjadinya  tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba serta kendala implementasi peran Polri dalam 
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penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polestabes Semarang; 

2. Untuk mengetahu implementasi peran Polri dalam penegakan hukum 

terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di 

wilayah hukum Polestabes Semarang. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan menghasilkan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi 

pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai 

pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat. 

 b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak 

pidana narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. 

 c. Dapat dijadikan referensi atau bahan diskusi membahas tentang 

penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

 a. Bagi Penulis. 

Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulisan untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah 

terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk 

dapat menganalisis adanya suatu permasalahan. 
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 b. Bagi Masyarakat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

informasi tentang bahayanya narkoba yang dikonsumsi terlalu berlebih 

dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut. 

 c. Bagi Aparat Penegak Hukum ( Polisi ). 

Dapat membantu memberikan masukan kepada aparat agar lebih 

mempertegas lagi dalam masalah tindak pidana narkoba, sehingga dapat 

adanya perbaikan sistem di Polri untuk meningkatkan kredibilitasnya 

terutama mengenai kasus narkoba sesuai dengan harapan masyarakat. 

 

E. Sistematika Penlisan 

Dalam skripsi ini penulis membahas pokok masalah secara terperinci 

dalam lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, untuk dapat mengarah 

sesuai dengan apa yang dirumuskan pada permasalahan, maka diperlukan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian tinjuan umum 

tentang Kepolisian,  tinjauan umum tentang tindak pidana, 

pengertian penegakan hukum; pengertian penanggulangan; 

tinjauan umum tentang narkoba. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisa. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai faktor yang menyebabkan 

terjadinya  tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah 

hukum Polrestabes Semarang; implementasi peran Polri dalam 

penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polestabes 

Semarang; dan kendala implementasi peran Polri dalam 

penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polestabes 

Semarang. 

 

BAB V PENUTUP 

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahsan, serta saran-saran guna penegakan 

hukum dan  penangulangan tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika di di eilayah Polrestabes Semarang.. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


