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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 

hendaknya setiap aturan hukum yang ada, ditaati sebagaimana mestinya agar 

tercapai tujuan-tujuan yang diinginkan, termasuk di dalamnya melindungi 

ataupun memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Pasal 30 Ayat 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 

masyarakat, serta menegakkan hukum. Peradilan Negara menerapkan dan 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
1
. Pasal 38 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman “Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) penyelidikan dan 

penyidikan; (b) penuntutan; (c) pelaksanaan putusan; (d) pemberian jasa 

hukum; dan (e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian 

sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
2
. 

                                                           
1
 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 

2
 Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Alternatif 

penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli”.  
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Bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi, jika disalahgunakan 

atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan 

akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya 

generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan 

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang 

pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tanpa izin 

yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, 

dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik 

Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Narkotika. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana 

Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur 

hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1997juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan 

pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan 

sosial. Tetapi, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam 

masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas 

dampak negatifnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban 
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semakin banyak yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan 

generasi muda pada umumnya. 

Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilakukan 

penanganan secepatnya secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. 

Hubungan yang yang bagus dari kedua pihak perlu diciptakan karena akan 

saling membantu dalam menangani peredaran narkoba, orang tua sebagai 

pendidik dan pelindung putra putrinya harus memberikan nasehat yang banyak 

tentang kerugian-kerugian apabila seseorang itu mengkonsumsi (pecandu) 

narkotika, segera mungkin dapat dilakukan rehabilitasi. 

Pasal 56 Ayat (1) (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika 

dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. 

 

Ayat (2) (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menegaskan 

bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum 

suntik dapatdiberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara 

lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat 

Departemen Kesehatan. 

 

Pasal 58 (penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan 

keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan 

ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang 

telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” 

adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat
3
. 

 

                                                           
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 
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Jaringan-jaringan narkotika yang ada dinegara Indonesia saat ini sudah 

termasuk jaringan internasional, sehingga sangat sulit untuk diketahui dari 

mana asal barang dan dipoduksi dimana.serta apa jenisnya. 

Namun demikianaparat penegak hukum tetap berkomitmen dan 

berdidikasi tinggi untuk memberantas peredaran narkotika ini terbukti dari 

berita-berita di media TV dan surat kabar sering memberitakan penangkapan 

pengedar,bandar dan produsen narkoba.Institusi polisi adalah yang paling 

bertanggung jawab dan besar peranannya dalam menekan dan memberantas 

narkoba sedangkan orang tua memberikan nasihat agar putra putrinya 

menjauhi narkoba serta masyarakat bisa berfungsi sebagai informan untuk 

memberikan informasi kepadapolisi. 

Maraknya peredaran narkotika dan kasus-kasus lain yang berkaitan 

dengannarkotika ini mendorong pihak pemerintah membentuk suatu badan 

yang bertugas untuk mengawasi dan menangani narkotika yaitu yang disebut 

Badan Narkotika Nasional (BNN).Badan inilah yang bertanggung jawab besar 

terhadap pengawasan dan peredaran narkotika Badan ini dibentuk dengan 

lahirnya UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 

TAHUN 2009 dengan tujuan; 
4 

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 

makmur yang merata materiildan spirituil berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945,kualitas 

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan 

nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus,termasuk 

kesehatannya
5
. 

2. Untuk meningkatkan derajad kesehatan sumber daya manusia Indonesia 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya 

peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain 

                                                           
4
 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 (ayat) 1 Halaman 3. 

5
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 
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dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat 

dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan 

bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor 

narkotika tanpa izin yang berwenang. 

 

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 

dibidang pengobatan dan disisi lain bisa merusak kesehatan manusia.namun 

narkotika juga bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan pengobatan. 

Yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa 

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Atau dengan kata lain 

undang undang ini lahir dengan Tujuan untuk mengatur dan mengawasi 

penggunaan narkotika. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang 

narkotika yang didalamnya mengatur penggolongan, serta hal-hal yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hal penggunaan narkotika
6
. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut penyidik diharapkan bisa 

lebih optimal dengan cepat menyelesaikan tindak pidana narkotika. Sehingga 

bisa menekan laju perkembangan peradaran. Dalam proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia dalam pemidanaan 

merujuk pada peraturan hukum yang berlaku.  

Penyidik dalam penyidikan tindak pidana narkotika mempunyai peran 

penting terhadap penanganan kasus tindak pidana narkotika Dalam hal ini 

adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu melaksanakan 

proses penyelesaian tindak pidana narkotika secara optimal. 

                                                           
6
Ibid. Nomor 143 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan 

penulisan dengan judul :Optimalisasi Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kasus 

Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I’  (Studi di Kepolisian Resor 

Kota Besar Semarang). 

B. Perumusan Masalah 

Agar masalah yang diteliti dapat dilaksanakan lebih mendalam maka 

diperlukan suatu pembatasan masalah. Dari uraian diatas maka rumusan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah optimalisasi penyidikan tindak pidana narkotika golongan I oleh 

penyidik kasus-kasus tindak pidana narkotika dapat mengungkap jaringan 

naroktika ? 

2. Mengapa penyidik narkotika perlu optimalisasi terhadap penyidikan tindak 

pidana narkotika golongan I ?  

3. Bagaimana upaya upaya yang dilakukan pihak penyidik dalam mengatasi 

hambatan hambatandan apakah solusi untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pikir pelaksanaan 

tugas Polri sebagai penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika 

diwilayah POLRESTABES SEMARANG. 

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi 

masalah sosial (tindak pidana) termasuk dalam bidang penegakan hukum 

(khususnya penegakan hukum pidana).Oleh karena itu sering dikatakan bahwa 
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politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan 

penegakan hukum(lawenforcementpolicy).
7
 

Dengandemikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada 

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.Hukum yang 

telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, 

bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang 

undanganmelalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjutidengan usaha 

pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.Disini telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal 

iniperludiperhatikankomponen-komponenyangterdapatdalamsystem hukum 

yaitu struktur, substansi dan kultur.
8
 

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum 

pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni 

pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu 

mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa 

produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan 

hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.
9
 

  

                                                           
7
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2005), halaman 26. 

8
 Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai 

Supremasi Hukum yang Berkeadilan, (Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6) Tahun2004. 
9
 Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana Nasional,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 3-4. 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu di 

Fakultas HukumUniversitas Wahid Hasyim Semarang. 

2. Untuk mengetahui usaha-usaha penyidik dalam mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam mengungkap penyelesaian tindak pidana 

narkotika. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat umum adanya penelitian ini bisa membantu memberi 

informasi tentang adanya bahaya efek samping dari pemakaian narkotika 

apabila tidak seijin dokter. 

2. Masyarakat mengetahui tanpa seijin dokter pemakaian narkotikaadalah 

merupakan tindak pidana. 

3. Bagi akademisi bisa menambah pengetahuan tentang hal-hal yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan mengenai pemakaian dari 

golongan jenis narkotika. 

4. Bagi POLRI dengan adanya saran-saran nanti mungkin bisa menambah 

wawasan dalam mengungkap kasus-kasus penyalah gunaan narkotika. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat yuridis 

empiris.Artinya penelitian ini mendiskripsikan fakta yang terjadi dilapangan 

dan menkaji pasal pasal yang ada dalam undang undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis 
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yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku 

dibandingkan dengan pelaksanaa ketentuan yang ada dilapangan.
10

 

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode; 

1. Kepustakaan, penulis mencari literatur yang ada kaitannya dengan 

pembahasan Penelitian. 

2. Studi dokumentasi yaitu penulis mencari data-data, catatan, peraturan 

peraturan tindak pidana narkoba yang ada di Wilayah Polrestabes 

Semarang 

3. Metode Wawancara yaitu melakukan wawancara dengan Sat Narkoba 

Polrestabes Semarang. 

 

1. Metode Analisa Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa data dengan 

teknik dikriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti 

dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data 

primer maupun data skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

suatu kebenaran dari datatindak pidana narkotika yang ada di wilayah 

Polrestabes Semarang yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan 

pemecahan masalah. 

  

                                                           
10

 Ronny Hanijito Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Graha Indonesia, 

Jakarta, 1990) halaman 34. 
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2. Metode Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk pendekatan masalah penulis melakukan 

wawancara dengansat reserse narkoba POLRESTABES SEMARANG.  

3. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penenulis hanya meneliti tentang tugas pokok 

penyidik dalam mengungkap kasus-kasus narkotika diwilayah 

POLRESTABES SEMARANG. 

4. Metode Penentuan Sampel 

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang langkah-langkah 

penyidik serta hambatan dan usaha penyidik dalam mengungkap kasus-

kasus tindak pidana narkotika yang ada di wilayah POLRESTABES, 

Semarang selama 2 tahunmulai dari tahun 2015 – 2016, sehingga sampel 

yang diambil untuk wawancara adalah personil dalam Sat reserse Narkoba 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca 

literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian serta wawancara 

langsung dengan Kasatserse Narkoba POLRETABES Semarang maupun 

penyidik-penyidik lainnya yang berhak memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang penulis ajukan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) Bab, dimana 

masing-masing berisikan tentang : 
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BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode 

penentuan sampel, pengumpulan data dan metode analisa data serta 

sistematika penulisan. 

BAB II: Dalam Bab ini penulis membahas tentang materi teori- teori yang 

berhubungandengan Tindak Pidana Narkoba. Materi-materi dan 

teori-teori ini merupakan landasan/kerangka pembahasan untuk 

menganalisa hasil penelitian. Narkotika yang terdiri dari pengertian 

narkotika dan frekusor narkotika dan penggolongan narkotika, 

ketentuan pidana narkoti yang bersifat yuridis empiris. 

BAB III :Metodologi Penelitian membahas tata cara penulisan 

BAB IV: Dalam bab IV ini penulis membahas tentang Obyek penelitian di 

POLRESTABES SEMARANG guna mendapatkan data-data 

sebagai bahan penulisan skripsi ini.serta memaparkan teori yang 

berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana narkotika Dalam 

periode 2015 – 2016 dan menganalisanya. 

BAB V: Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian 

serta memberikan saran atas hasil kesimpulan yang didapat dari 

penelitian.  


