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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) 

sudah dianggap mengancam kehidupan generasi muda. Oleh karena itu 

pemerintah dan masyarakat sudah bertekad untuk “membasmi” pengguna narkoba 

yang tidak pada tempatnya. “Narkoba merupakan musuh nomer satu bangsa,” 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dituangkan dalam spanduk-

spanduk, yang dipasang hampir di sebagian besar kota-kota di Indonesia dengan 

tujuan untuk menyelamatkan bangsa dan masyarakat dari kebahayaan narkoba. 

 Komunikasi tersebut seperti menyadarkan publik bahwa narkoba kini 

merasuk ke sendi seluruh lapisan masyarakat. Warga yang terkena narkoba bukan 

hanya kaum proletar, orang-orang frustasi dan anak-anak muda nakal, tetapi sudah 

ke tingkat lebih jauh. Pejabat, anak pejabat, pengusaha, anak pengusaha, dokter 

sampai doktor, yang notabene tidak ada kaitan dengan frustasi dan masalah sosial, 

ikut-ikut mengonsumsi narkotika. 

 Banyaknya korban jiwa yang jatuh, melonjaknya angka penderita HIV dan 

AIDS akibat narkoba, serta kian seringnya rumah tangga hancur gara-gara 

narkoba agaknya belum cukup untuk mengingatkan semua lapisan masyarakat 

untuk benar-benar “perang” terhadap obat berbahaya itu. Untuk itu pemerintah, 
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lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan mereka yang peduli dengan bahaya 

narkoba tersebut sering mengomunikasikannya pada masyarakat luas. 

Pengomunikasian akan kebahayaan narkoba oleh pemerintah dan 

masyarakat tampaknya kurang efektif. Hal ini dapat dimonitor dari beragam 

informasi yang masuk dari berbagai media. Hampir tiap hari berbagai media 

menginformasikan akan tertangkapnya pengguna, pengedar maupun jaringan 

pemasok narkoba. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat 

transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi 

yang canggih. Sanksi hukum dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang 

Narkotika
1
 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika

2
 dinilai 

sudah tidak relevan. 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika merupakan upaya untuk membendung kebahayaan narkotika. Untuk itu 

sanksi-sanksi hukum dalam undang-undang ini jauh lebih berat dibandingkan 

sanksi-sanksi hukum dalam undang-undang sebelumnya. Sanksi hukum dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih lengkap dan jauh lebih berat, 

termuat dalam pasal 111 hingga pasal 147. Beratnya saksi hukumnya dapat 

disimak misalnya dalam pasal 112 ayat (1) dan (2): 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah). 

                                                 
1
 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 

2
 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. 
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(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Ancaman hukuman yang tertuang dalam pasal 112 tersebut adalah pidana denda 

sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan atau kurungan penjara 5 (lima) 

tahun hingga 20 (dua puluh) tahun. 

Beratnya sanksi hukum juga tertuang dalam pasal 114 sebagai berikut: 

(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 I, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2)  Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 

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

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 

Ancaman hukuman yang tertuang dalam pasal 114 tersebut adalah pidana denda 

sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) dan atau kurungan penjara 6 (enam) tahun hingga 20 (dua 

puluh) tahun. 

Adanya ancaman hukuman yang berat terhadap terpidana narkoba dapat 

dibaca dan dilihat dalam berbagai media, yang dapat dikatakan tiap hari selalu 
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aktual. Salah satu berita aktual tanggal 14 Desember 2011
3
 adalah keputusan 

Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan oleh seseorang 

berinitial JW. Awalnya JW didakwa melanggar tindak pidana yang tercantum 

dalam pasal 113 Ayat (1) dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat JW divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. JW tidak menerima 

putusan dan banding, namun justru divonis lebih berat yakni vonis seumur hidup 

dan denda Rp1 miliar. Keputusan kasisi juga menolak banding yang diajukan JW. 

Artinya JW tetap divonis seumur hidup dan denda Rp1 miliar. 

Beratnya saksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika tampaknya tidak menimbulkan kejeraan bagi 

pelibat pidana narkotika. Hal ini dapat dilihat dari semakin gencarnya kuantitas 

maupun kualitas media dalam menginformasikan pelibat pidana narkotika. 

Hampir tiap hari beragam media menginformasikan tertangkapnya pengguna, 

pengedar, pemasok maupun jaringan pemasok narkotika. 

Pengguna narkotika tidak hanya dari kalangan remaja atau masyarakat 

kelas bawah, aparat penegak hukum pun juga banyak yang terlibat. 

Tribubnnews.com tanggal 16 Desember 2011 memberitakan adanya oknum 

anggota Brimob Polda Bangka Belitung (Babel), Briptu An (29), yang positif 

                                                 
3
 www.yahoo.com. Jakarta (ANTARA) -Yahoo! New. Indonesia. Diakses 14 Desember 2011, 

Pukul 7.14. 

http://www.yahoo.com/
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menggunakan narkoba
4
. Kapolda Aceh mensinyalir sekitar 1000 polisi Aceh 

sebagai pengguna narkotika
5
. 

Pertanyaan yang timbul bagaimana efektivitas sanksi-sanksi berat yang 

tertuang dalam pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika? Sebagaimana yang dilaporkan oleh Siagian
6
 bahwa peranan 

Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana pada kasus narkoba diujudkan Hakim 

dalam bentuk diskresi yang belum dapat menyesuaikan harapan Undang-undang 

yang telah menetapkan lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang 

dijatuhkan. Peranan yang dijalankan Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut 

dipengaruhi faktor yang terdapat dalam diri pelaku sebagai pedoman pernidanaan, 

akan tetapi pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tidak diperhatikan 

Hakim. Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan pidana terhadap kasus-

kasus yang sama dan sebanding. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk 

mencapai penegakan hukum dan nilai sosial diantaranya upaya penal dan 

nonpenal . Upaya penal yaitu menetapkan patokan pidana di antara balas minimal 

dan maksimal pidana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Upaya nonpenal yaitu 

Hakim harus konsekuen dalam menerapkan Undang-undang, karena langgung 

jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Untuk itu 

perlu dikaji efektivitas sanksi-sanksi berat yang tertuang dalam pasal 112 dan 

pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

                                                 
4
 www.yahoo.com. Tribubnnews.com. Yahoo! New. Indonesia. Diakses 16 Desember 2011, Pukul 

8.00. 
5
 Berita Berjalan AnTV, tanggal 17 Desember 2011 pukul 19.30. 

6
 Siagian, Zainal Abidin. 2010. Tinjauan Vonis Pidana dalam Kasus Narkoba Sebagai Upaya 

Penegakan Hukum Dan Nilai Sosial (Studi Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Medan). Skripsi. 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tidak diterbitkan. 

http://www.yahoo.com/
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, 

permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 

2. Bagaimanakah pengaruh pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku? 

3. Bagaimanakah efektivitas pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Pelaksanaan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

2. Pengaruh pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika terhadap pelaku. 

3. Efektivitas pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 
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D. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana yang 

berkaitan dengan narkotika. 

2. Bagi para pakar dan pembuat undang-undang, khususnya undang-undang 

tentang Narkotika yang relatif baru disahkan di Indonesia. Hasil kajian dapat 

dijadikan masukan dan informasi untuk bahan pengembangan pada Undang-

Undang Tentang Narkotika berikutnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika tampaknya kurang mampu mewadahi fakta-fakta 

hukum yang terjadi. Hal ini tampak adanya dugaan adanya celah yang dapat 

digunakan oleh pemakai maupun pengedar narkotika yang semakin hari 

semakin bertambah banyak, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media. 

3. Para pakar dan peneliti hukum. Hasil kajian ini dapat dijadikan masukan dan 

bahan untuk dikembangkan lebih luas. Misalnya kajian tentang “Peranan 

penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika antarnegara,” atau “Peranan 

hakim dan jaksa dalam hubungannya dengan penerapan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” dsb. 

4. Masyarakat luas. Hasil kajian ini dapat dijadikan bahan masukan dan 

informasi. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
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efektivitas ancaman pidana pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Keseluruhan konteks yang berkaitan dengan pasal 

112 dan pasal 114 dijadikan objek penelitian. Untuk mendeskripsikan situasi yang 

sebenarnya (natural setting), peneliti melakukan penelitian dengan terjun 

langsung ke lapangan. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. 

Dengan dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain yuridis empiris.
7
 

1. Yuridis dalam arti masalah yang diteliti ditinjau dari sisi ilmu hukum, bukan 

dari sisi lain seperti ilmu ekonomi, psikologi, sosial dan lain-lain. Pendekatan 

yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari sisi hukum, yaitu 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembuktian terhadap 

pelanggaran narkotika. 

2. Pendekatan empiris adalah fakta-fakta adanya penangkapan terhadap para 

tersangka yang diduga terlibat narkotika. Peninjauan dilakukan dengan cara 

mengaitkan antara kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam 

praktik sehari-hari sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai media dan 

yang ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. 

 

                                                 
7
 Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Besar 

(Polrestabes) Surabaya di Surabaya. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan: 

1. Adanya masukan dari seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya. Saat 

peneliti melakukan wawancara informal dengan beliau, beliau 

mengungkapkan adanya keheranan atau kegalauannya akan sanksi-sanksi 

hukum pidana narkoba, yang beliau duga tidak mempunyai efek jera bagi 

terpidana. Masukan yang utama dari berliau adalah banyak tersangka kasus 

narkoba yang sebelumnya telah terlibat dalam kasus narkoba. 

2. Adanya berita-berita dari beragam media, yang hampir setiap hari 

memberitakan adanya hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. 

3. Banyaknya oknum-oknum, yang seharusnya berkewajiban menegakkan 

hukum justru terlibat langsung dengan hukum sebagai pihak tersangka. 

4. Efektivitas ancaman pidana narkoba atas penerapan UU No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, sepengetahuan peneliti, belum pernah dikaji secara ilmiah. 

5. Setelah menetapkan tema penelitian, peneliti menetapkan Polrestabes 

Surabaya sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan karena tema penelitian 

ini sangat berkaitan dengan bagaimana kemudahan terhadap pengambilan 

data, sumber data dan banyaknya data. (a) Dalam berbagai media diberitakan 

banyaknya kasus narkotika di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Dengan 

demikian dapat dipastikan data yang dibutuhkan akan terpenuhi. (b) Telah 

turun izin dari pihak Polrestabes Surabaya. Artinya peneliti telah diizinkan 
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untuk mengambil data dalam wilayah hokum Polrestabes Surabaya. (c) 

Adanya keizinan dari Polrestabes Surabaya untuk langsung berhubungan 

dengan sumber data. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama atau 

data langsung dari subjek penelitian (responden atau informan). Data primer dapat 

berwujud tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum 

dan kata-kata
8
, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. 

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

(1) Mereka yang telah tervonis pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai terpidana narkotika di Polrestabes 

Surabaya;  

(2) Mereka yang dijadikan tersangka pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polrestabes Surabaya, yang 

sebelumnya telah menjalani hukuman sebagai napi narkotika;  

(3) Para polisi di Polrestabes Surabaya, terutama yang menangani kasus-kasus 

narkotika. 

Penentuan informan selanjutnya dilakukan terhadap informan-informan 

yang dipilih berdasarkan petunjuk atau saran dari informan awal. 

                                                 
8
 Lexy J Moleong. 1996. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 

Hlm. 112. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

sumber data pertama atau sumber data primer. Artinya data sekunder adalah data 

yang berasal dari tangan atau pihak kedua yang tidak dijadikan subjek penelitian. 

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan 

yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-

sumber tertulis lainnya. Misalnya data primer yang berasal dari seorang tersangka 

yang diduga terlibat narkotika. Untuk menguatkan data primer ini, peneliti 

melakukan triangulasi dengan pihak penyidik. Data dari pihak penyidik ini 

merupakan data sekunder. 

 

c. Metode Sampling 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
9
 Populasi menyangkut 

semua individu yang menjadi sasaran penelitian. Istilah individu tidak saja 

menyangkut pada wujud manusia, tetapi juga menyangkut semua objek sasaran 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah:  

(1) Mereka yang telah tervonis sebagai terpidana narkotika pasal 112 atau pasal 

114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polrestabes 

Surabaya;  

                                                 
9
 Arikunto, 1992. 
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(2) Mereka yang dijadikan tersangka pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polrestabes Surabaya, yang 

sebelumnya telah menjalani hukuman sebagai napi narkotika;  

(3) Para polisi penyidik narkotika di Polrestabes Surabaya. Tidak dibedakan 

kedudukan, fisik, usia, maupun jenis kelamin populasi yang dimaksud. 

Artinya (a) yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, (b) nenek-

nenek maupun tante-tante, (c) dengan postur tinggi atau pendek, 

keseluruhannya tetap termasuk dalam kategori populasi. Dengan demikian 

jumlah populasi penelitian ini dapat dikatakan tak terbatas dan tak terukur. 

 Penelitian ini dapat dilakukan bila tidak mengganggu rutinitas kerja dan 

mekanisme kerja yang berjalan di Kantor Polrestabes Surabaya. Dengan 

pertimbangan tersebut dan karena besarnya populasi, peneliti membatasi jumlah 

subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian sampel
10

 yaitu 

menggunakan sebagian populasi sebagai subjek penelitian.  

Atas pertimbangan-pertimbangan: (1) terbatasnya tenaga, (2) biaya, (3) 

waktu dan (4) kemampuan peneliti, pengambilan sampel menggunakan teknik 

“purposive sampling.” Purposive diartikan teknik penentuan sampel dengna 

pertibmangan tertentu. 
11

 

 

                                                 
10

 Arikunto, 1990 dan Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. 

Bandung: Alfabeta. Hlm. 81 
11

 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D.Bandung: Alfabeta. Hlm. 

85. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga 

cara yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan melalui 

langkah sebagai berikut: 

1. Menurut Sugiyono,
12

 “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data  apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Teknik wawancara 

digunakan oleh peneliti, karena (1) sifatnya yang luwes, (2) memudahkan 

pengamatan terhadap reaksi responden ketika menjawab pertanyaan, (3) 

memudahkan upaya pencatatan terhadap latar tempat terjadinya wawancara 

dan (4) memberikan keleluasan pada responden untuk menjawab secara bebas 

dan terbuka.
13

  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

informal dalam bentuk saling mengobrol antara peneliti dengan subjek 

penelitian atau responden. Wawancara dilakukan peneliti terhadap: (1) 

Mereka yang telah tervonis sebagai terpidana narkoba di Polrestabes 

Surabaya; (2) Mereka yang dijadikan tersangka kasus narkoba di Polrestabes 

Surabaya, yang sebelumnya telah menjalani hukuman sebagai napi narkoba; 

(3) Para polisi di Polrestabes Surabaya. 

2. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

                                                 
12

 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D.Bandung: Alfabeta. Hlm. 

137. 
13

 Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. Hlm. 96. 
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berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga objek-objek alam yang lain.
14

 Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dalam kerangka triangulasi data dari hasil wawancara. Observasi dilakukan 

terhadap sikap responden selaku sumber data primer. 

3. Tahap akhir dilakukan studi kepustakaan, pada tahap ini peneliti mencari, 

menginvetaris, dan mempelajari data yang diperoleh tersebut yang terkait 

dengan fokus penelitian, yaitu tentang Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang 

dalam Undang-Undang Narkotika Nomer 35 Tahun 2009. 

 

5. Analisis Data 

 Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik atau metode 

deskriptif analisis, yaitu proses pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara 

memaparkan data yang telah diperoleh dari kajian kepustakan dan observasi 

lapangan. Analisis data meliputi pengorganisasian data, pengelompokan data 

dalam unit-unit yang sama atau sejajar, mensintesis dan menemukan pola-pola 

yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat
15

, dalam bentuk pelaporan 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian ini dilaporkan dalam sistematika sebagai berikut: 

                                                 
14

 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Hlm. 145. 
15

 Bogdan dan Biklen, 1982:145 
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1. Bab I. Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan diakhiri sistematika pelaporan. 

2. Bab II. Merupakan bab kajian pustaka. Dalam bab ini dirujuk berbagai 

pustaka yang berkaitan dengan topik dan tema penelitian beserta contoh-

contoh konkrit yang berkaitan dengan narkotika di Indonesia. 

3. Bab III. Merupakan bab deskripsi data beserta analisis terhadap data. Dalam 

bab ini dipaparkan, (a) deskripsi lokasi penelitian, (b) pelaksanaan pasal 112 

dan pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (c) pengaruh pasal 

112 dan pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pelaku, 

dan diakhiri dengan (d) efektivitas pasal 112 dan pasal 114 UU No 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika  

4. Bab IV. Merupakan bab penutup. Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian 

beserta saran-saran yang diberikan atas kesimpulan yang telah ditarik. 

 

 

 


