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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-

orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah 

mengadakan keselamatan, kebahagian, dan tata tertib didalam masyarakat.1 Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang 

mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan untuk 

mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan yang mendesak setiap manusia 

akan dipenuhi walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan 

desakan dari dalam ataupun orang lain.2 

Pada era globalisasi lambat laun pola pikir masyarakat akan semakin 

berkembang dan maju, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang 

terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran 

terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik 

jenis maupun bentuk polanya. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu 

pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju, dan masyarakat berusaha 

mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Maksudnya adalah dengan 

kemajuan tekhnologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan 
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modus operandi yang canggih.3 Belakangan ini yang sangat marak terjadi ialah tindak 

pidana narkotika, yang mana pelanggaran ini sudah sangat menjamur dikalangan 

masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 

mampu menciptakan penanggulangannya dalam perkara tindak pidana narkotika dan 

obat-obatan terlarang. 

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di 

kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara.4 Ibarat kanker, jaringan tindak pidana narkotika dari tahun ke 

tahun terus berkembang menggrogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah 

dibasmi. Jaringan dan pemasarannya pun seperti internet, tidak mengenal batas 

negara, jangkauannya maha luas, dan bisa “diakses” oleh pengedarnya dimana-mana, 

tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.
5
 

Menghadapi hal ini, tentunya negara harus menyikapi dengan tindakan tegas 

dalam wujud penegakan hukum itu sendiri. Dalam penanggulangan tindak pidana 

narkotika, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika kewenangan Penanggulangan perkara narkotika dilakukan oleh POLRI dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 

                                                           
3
 Dian dewi, “Peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba”, 

http://www.pustakaskripsi.com/ diakses pada tanggal 23 maret 2013 
4
 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

5
 O.C Kaligis. 2007. Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia. Bandung. Alumni. Hal 264 

http://www.pustakaskripsi.com/


3 

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang menyebutkan 

bahwa: 

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah 

narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana 

narkotika.  

 

Akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 Tentang Narkotika maka porsi besar pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikadan prekusor narkotika diberikan 

kepada BNN (Badan Narkotika Nasional). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya juga diatur tugas dan 

wewenang serta hal-hal yang diperbolehkan dalam penyidikan perkara. 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan 

kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN 

tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan 
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fungsi melakukan koordinasi.
6
 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non 

kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN 

kabupaten/kota.
7
 Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 

Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui 

kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-

BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur 

dan Bupati/Walikota. 

Kewenangan BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 64 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa : 

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang 

ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. 

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah 

non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 
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Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika juga menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 

kewenangan Penyidikan penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika dan prekusor 

narkotika. Ketentuan ini disebutkan sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa : 

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini “.8 

Dalam ketentuan lain di sebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 butir 

g menyebutkan bahwa “Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya”. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan 

bahwa : 

(1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. 

(2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
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Berikut adalah contoh bentuk Penanggulangan tindak pidana narkotika yang 

dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Batu yaitu Satuan Reserse Narkoba Kepolisian 

Resort Kota Batu melakukan penangkapan terhadap Ahmad Suminto, 23 th dengan 

barang bukti 20 Butir Pil Double L. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 

20 Pebruari 2013, sekira pukul 18.30 Wib. Dan tempat kejadian perkara Di Jl. 

Cempaka No. 05 RT. 04 Rw. 05 Dsn. Srebet Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Kota 

Batu.Dan yang kedua yaitu melakukan penangkapan terhadap Imanuel Yulanda, 22 th,  

dengan barang bukti 3.516 butir Pil Double L, Uang Tunai Rp. 10.000, dan 1 (Satu) 

Buah Hp Merk Samsung. Penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 

Pebruari 2013, Sekira Pukul 22.00 Wib. Tempat kejadian perkara Di Ds. Bayem 

Depan Tempat Wisata Rafting Kec. Kasembon Kab. Malang.9 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

sangat membatu dalam pembentukan evaluasi dari pemerintah mengingat 

permasalahan narkotika di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini, 

Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Batu 

maupun Badan Narkotika Kota Batu diharapkan akan kerja samanya dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika yang mana permasalahan ini sudah sangat 

menjamur dikalangan generasi penerus bangsa. Efektifitas berlakunya Undang-

Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini 

seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan 
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Narkotika Kota Batu, serta para penegak hukum lainnya yang terkait dalam 

Penanggulangan tindak pidana Narkotika. 

Berkaitan dengan apa yang telah diuraian diatas maka penulis tertarik untuk 

membahas dalam sebuah skripsi yaitu dengan judul “ PENANGGULANGAN 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-

UNDANG NOMOR 35  TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ” ( Studi Di 

Wilayah Hukum Polresta Batu ) . 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah 

Hukum Polresta batu? 

2. Apa sajakah Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika  di Wilayah Hukum Polresta batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana narkotika setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di 

Wilayah Hukum Polresta Batu. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana narkotika setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  di Wilayah Hukum Polresta Batu. 
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D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan hukum pidana khususnya terkait tentang Penanggulangan tindak 

pidana narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Batu, serta sebagai syarat 

untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaian studi S1 di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan 

tentang ilmu hukum pidana kepada masyarakat tentang Penanggulangan 

tindak pidana narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Batu. 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian 

Resort Kota Batu Maupun Badan Narkotika Kota Batu dan dapat menjadi 

pedoman Kepolisian Resort Kota Batu maupun Badan Narkotika Kota Batu 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu 

hukum, juga pemahaman masyarakat tentang Penanggulangan tindak pidana 

narkotika yang dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Batu setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari adanya metode yang dipergunakan 

dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, metode penelitian 

berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian. Penelitian adalah 

suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. 

1. Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendeketan 

yuridis sosiologis yaitu unsur pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis 

yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol dan 

bedasarkan suatu kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas, dan 

menggali data secara langsung dari lapangan terhadap objek yang diteliti, baik 

data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung 

atau pelengkap.10 Metode penelitian yuridis yaitu pendekatan dari aspek 

hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan yang mendasari 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum 

Polresta Batu, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji 

berlakunya aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

ketika diterapkan dimasyarakat atau melihat realitanya di masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian  

Peneliti memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Batu yaitu di 

Kepolisian Resort Kota Batu yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 1 

Junrejo Kota Batu dan BNK Batu (Badan Narkotika Kota Batu) yang 

beralamat di Jalan H. Sutan Hasan Salim Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu 

Karena menurut hasil data yang didapatkan penulis bahwa di Wilayah Hukum 

Polresta Batu sering melakukan penanggulangan terhadap perkara tindak 

pidana narkotika. 

3. Sumber Data  

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu Data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dilapangan melalui teknik interview dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan yaitu dari pihak Kepolisian Resort Kota Batu dibagian 

Satuan Reserse Narkoba, dan BNK Batu (Badan Narkotika Kota Batu), 

Keluarga dari Pelaku/Korban tindak pidana narkotika. Untuk melakukan 

penelitian tentang penanggulangan tindak pidana narkotika setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

Peneliti melakukan penelitian dari bulan april-agustus 2013. 
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b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perorangan yang berasal 

dari pihak lain yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan 

sebelumnya.
11 Data yang mendukung serta melengkapi data primer diatas 

yakni jenis data yang mendukung data primer yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta 

Literatur hukum baik dari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, dan 

internet yang berkaitan dengan Penanggulangan tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum polresta batu. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

perpustakaan kota malang, perpustakaan pusat Universitas 

Muhammadiyah Malang, dan situs-situs internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  
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Wawancara dilakukan dengan responden yang terpilih oleh peniliti, agar 

jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara ini dapat menjawab 

langsung dari permasalahan penelitian. Respondan Penelitian dari pihak 

Kepolisian Resort Kota Batu yaitu : 

1. Ka Urmintu Satuan Narkoba Polresta Batu Windu Abdilah, S.H 

2. Kbo Satuan Narkoba Polresta Batu Subijanto, S.H. dan  

3. Bripka Satuan Narkoba Polresta Batu Bambang Kusaini. 

Badan Narkotika Kota Batu, yaitu : 

1. Edi Hari Adi Kartika, dan 

2. Supriyanto, SH 

Keluarga/kerabat pelaku tindak pidana narkotika (Nama keluarga/kerabat 

di samarkan)
12

: 

1. Aman  

2. Sugik 

3. Paidi 

Wawancara dilakukan dengan merekam langsung percakapan antara 

peneliti dengan responden, atau dengan mencatat jawaban dari responden. 

b. Studi Dokumen 

Mengumpulkan data dengan mencatat hal-hal yang diperlukan, dan 

mendapatkan arsip-arsip yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Batu 

dan Badan Narkotika Kota Batu. 
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c. Kepustakaan  

Penulis melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca perundang-undangan, 

literatur buku-buku, majalah, koran, artikel, internet/website dan dokumen 

lainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah mengumpulkan data baik yang berasal dari hasil studi lapangan yang 

dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Batu, maupun studi kepustakaan yang 

dipandang telah cukup, maka penulis menggunakan metode analisa deskriptif 

kualitatif, dengan mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh 

dan mendalam terkait Penanggulangan tindak pidana narkotika Setelah 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

kemudian didasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan 

perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam pedoman penulisan hukum pendahuluan berisi dalam berbagai sub bab 

yaitu : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian metode penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Penanggulangan, Tinjauan 

umum tentang Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Tinjauan Umum 

tentang Badan Narkotika Nasional, Tugas dari Badan Narkotika Nasional, 

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, dan Tinjauan umum tentang Narkotika.  

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian terhadap 

rumusan masalah, yaitu Penanggulangan tindak pidana narkotika setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di 

Wilayah Hukum Polresta Batu dan Hambatan yang ditemui dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Batu. 

BAB IV PENUTUP 

Dalambab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan dari bab 

sebelumnya serta saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi 

masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 


