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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan bahan berbahaya 

lainnya dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu 

masalah Internasional maupun Nasional yang sangat kompleks, yang dapat 

merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta dapat 

melemahkan ketahanan Nasional yang dapat menghambat jalannya 

pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan bahaya yang harus 

ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik oleh 

Pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak terkait. 

Perang terhadap Narkoba khususnya Narkotika dikumandangkan, aparat 

kepolisian menjadi tumpuan. Namun apabila dirasa kurang mampu masyarakat 

tidak segan-segan untuk melakukan penangkapan dan menghakimi para pengedar. 

Kekhawatiran ini membuat para orang tua atau pihak yang merasa 

bertanggungjawab terhadap masa depan remaja dan pemuda. 

Penanganan masalah Narkotika di Indonesia menjadi tanggungjawab 

Pemerintah, masyarakat dan instansi terkait sebagaimana termuat dalam UU No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana mewajibkan masyarakat ikut aktif 
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dalam memerangi kejahatan Tindak Pidana Narkotika dan dalam penyidikan 

tindak pidana Narkotika merupakan kasus yang diprioritaskan. 

Narkotika sebagai dampak kemajuan komunikasi dan transportasi yang 

mengglobal, sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk 

meniru kehidupan barat yang tidak lepas dari penggunaan Narkotika.1 Akibat 

ketidakstabilan politik dan ekonomi pada saat ini, membuat para elite politik 

berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku 

kejahatan Narkotika yang setelah melihat dampaknya meluas baru mengejutkan. 

Pemberantasan tindak pidana Narkotika memerlukan dana yang sangat besar, 

sebagaimana yang dilaksanakan Negara maju. Namun sangat bermasalah bagi 

pemerintah Indonesia karena belum mampu menyiapkan dana yang cukup 

memadai. 

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, baik 

dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, disamping dirinya 

sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, bahwa walaupun pelaku 

yang menderita dari akibat buruk pemakaian Narkotika maka yang bersangkutan 

juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang 

berlaku.2 

Tugas Polri akan banyak dihadapkan kepada berbagai bentuk penanganan, 

termasuk dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, Polri harus melakukan 

                                                
1 MABES POLRI, Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda, THE 

TEMPO GROUP, Jakarta, 2000, hal.3 
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upaya yang serius dan kompeherensif untuk menindak dan meminimalisir apa 

yang menjadi indikasi atau bentuk nyata daripada tindak pidana Narkotika itu 

sendiri. Polri harus bekerja secara tegas dan tuntas terhadap ancaman factual, 

mencegah dan menangkal ruang gerak atau kesempatan yang terdapat dalam 

bentuk “Police Hazard” (PH) dan harus mencegah, menanggulangi Faktor 

Korelatif Kriminogen (FKK) yang akan banyak dijumpai dalam dinamika 

perkembangan kehidupan masyarakat.3 

Maraknya tindak pidana narkotika tersebut terlihat dari tingginya kasus 

tindak pidana narkotika berdasarkan dokumentasi pihak Polri sebagai berikut:4 

Hasil analisa dan evaluasi kejahatan tindak pidana Narkoba tahun 2010 
mengungkapkan fakta bahwa Indonesia merupakan daerah peredaran dan 
produksi bahkan pengeksport XTC dan Shabu serta merupakan bagian dari 
rantai sindikat international. Dari keseluruhan kasus yang terjadi, Polda Jatim 
berada pada urutan teratas berikut tingkat kerawanan, jaringan dan peredaran 
gelap narkoba. Perhatian khusus diperlukan  terhadap kasus narkoba jenis 
Shabu. Tercatat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yakni 2009-2010, 
mengalami peningkatan dari 9.661 hingga 16.948 jumlah kasus (naik 
66,07%), 13.051 hingga 21.430 jumlah tersangka (naik 64,20%), serta 
212.026 hingga 281.025 barang bukti (naik 33,48%). Untuk narkotika jenis 
heroin walaupun ada kenaikan dari 11.024 gram hingga 23.773 gram barang 
bukti (naik 115,64%), namun peredarannya melalui jaringan sindikat mampu 
dilacak dan digagalkan melalui bandara udara maupun pelabuhan laut. 
 

Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika 

merupakan salah satu tindak pidana dengan angka peristiwa tertinggi di 

Indonesia. Dimana penanganan yang dilakukan menunjukkan Polda Jatim sebagai 

                                                                                                                                      
2 Direktorat Narkoba Korserse Polri, Laporan SituasiKejahatan Tindak Pidana Narkotika, 

Psikotropika dan Bahan Berbahaya di Indonesia, 1998, 1999, 2000, Jakarta 2000 
3 Majalah Semeru, Polri dan Berbagai Dimensi Kejahatan, no.233 Agustus, 2003, hal.7 
4 BNN, Maraknya Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, dokumen artikel, ditulis tanggal 28 

Desember 2010. http://www.polri.go.id/banner/berita/27, diakses tanggal 2 Juli 2011 
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salah satu wilayah dimana tindak pidana narkotika sering terjadi. Untuk 

penanganan secara umum, aparat kepolisian merupakan salah satu faktor yang 

penting dan menunjang penegakan hukum. Diungkap oleh Friedman bahwa 

penegakan hukum akan terwujud bila ada keserasian antara substansi hukum, 

struktur hukum, dan kultur hukum. Kepolisian merupakan bagian struktur hukum 

yang diungkap oleh Friedman tersebut. Dalam lingkungan Polri ada tindakan-

tindakan yang perlu diterapkan yaitu: 

1. Tindakan Represif, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk penindakan 

secara tegas dan tuntas terhadap pelaku kejahatan dalam bentuk 

Penangkapan, Penggeladahan, Penyitaan, Penahanan, dan Pemberkasan 

BAP berdasarkan KUHP, KUHAP, dan Peraturan Perundang-undang yang 

berlaku. 

2. Tindakan Preventif, merupakan kegiatan mencegah dan menangkal terjadi 

adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mempersempit 

ruang gerak atau kegiatan para pelaku dengan upaya pengaturan, 

penjagaan, pengawalan dan patroli. 

3. Tindakan Pre-emtif, merupakan kegiatan mencegah dan menanggulangi 

atau berupa menangani sumber ancaman yang berlingkup FKK (Faktor 

Korelatif Kriminogen) dengan berbagai upaya atau rekayasa sehingga 

keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicegah sejak awal pada akar 

permasalahan. 
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Tindak represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika didasarkan 

pada UU No.35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Secara umum yang 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika adalah peredaran gelap dan 

penyalahgunaan. Yang dimaksudkan dengan peredaran gelap adalah setiap 

kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan 

hukum yang ditetapkan. Sementara ketentuan pidana untuk tindak pidana 

narkotika diungkapkan pada Bab XV, meliputi Pasal  111 hingga 147 UU No.35 

tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan untuk upaya preventif 

dan preemtif adalah didasarkan pada kreativitas pihak Kepolisian dalam 

melaksanakan upaya penanggulangan.  

Sebagaimana yang diungkap pada artikel sebelumnya, Polda Jatim 

merupakan wilayah dengan tindak pidana narkotika tertinggi di Indonesia. Maka 

upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika juga diberlakukan dalam 

lingkup Kepolisian yang lebih kecil, seperti halnya Polresta Batu yang merupakan 

salah satu bagian dari Polda Jatim. Tindak pidana yang berkaitan dengan 

narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang tertinggi di Kota wisata Batu. 

Hal ini diungkap dalam artikel berikut: 

Di Kota Batu, terdapat dua kejahatan dengan potensi cukup menonjol, yaitu 
pertama, pencurian kendaraan bermotor dan kedua, penggunaan obat-obat 
terlarang, utamanya sabu-sabu...5 
 

Artikel tersebut menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana yang 

memerlukan perhatian khusus, utamanya karena angka kejahatannya yang 
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terbilang memprihatinkan adalah tindak pidana narkotika, utamanya berkaitan 

dengan sabu-sabu. Karena itu akan menarik disini bagi penulis untuk mengulas 

bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Batu oleh 

Satreskrim Polresta Batu yang merupakan aparat kepolisian yang 

bertanggungjawab atas keamanan wilayah hukum Kota Batu. 

Meskipun ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika amat 

tinggi, namun tindak pidana narkotika tetap menjadi salah satu tindak pidana yang 

memiliki frekuensi paling tinggi di Kota Batu. Untuk mengatasinya, pihak 

kepolisian telah berupaya untuk melakukan langkah-langkah preventif dan 

represif seperti menjalin kerjasama dengan masyarakat, menggiatkan penyuluhan 

anti narkoba, serta juga melakukan tindakan langsung untuk mengatasi berbagai 

kejahatan narkotika yang terjadi di masyarakat.  

Dari sedikit gambaran yang penulis uraikan di atas terlihat bahwa 

keberadaan aparat hukum memiliki fungsi yang sangat vital dalam penegakan 

hukum. Pemberantasan tindak pidana Narkotika diarahkan untuk tercapainya 

suatu supremasi hukum bagi pelaku tindak pidana Narkotika sesuai dengan 

Perundang-undangan yang berlaku. Penegak hukum memiliki tanggungjawab 

tersendiri dalam memberantas tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu penulis 

ingin membahasnya dalam penulisan Tugas Akhir berjudul: UPAYA 

PENANGGULANGAN PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP 

                                                                                                                                      
5 Kapolres Kota Batu, Gatot Soegeng Soesanto, artikel, dokumen tanggal 6 Desember 2010. 

www.beritamalang.com/art/345.html. diakses tanggal 15 Desember 2010 
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TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi 

Kasus di Wilayah Hukum Polresta Batu) 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Batu? 

2. Hambatan apakah yang timbul dalam penanggulangan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Batu tersebut?  

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam 

penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah 

hukum Polresta Batu tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain :  

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penanggulangan oleh kepolisian 

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta 

Batu. 

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul bagi kepolisian dalam 

penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah 

hukum Polresta Batu tersebut.  
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3. Mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul 

dalam penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 

wilayah hukum Polresta Batu tersebut 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penulisan 

tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang 

menyangkut narkotika terutama dalam pemberantasan narkotika 

2. Berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam rangka 

mengembangkan ilmu-ilmu sosial dan hukum atau minimal dijadikan sebagai 

bahan kajian dalam pertimbangan dan demi suksesnya dalam memberantas 

tindak pidana narkotika di Indonesia 

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S-1) di bidang 

Ilmu Hukum bagi penulis 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode Yuridis 

Sosiologis, suatu pendekatan yang mempelajari secara empiris hubungan timbal 

balik antara hukum dan gejala sosial yang lain. Pengertian yuridis menurut hukum 

yaitu ilmu hukum dan pengertian sosiologi adalah ilmu yang meliputi segala hal 
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tentang masyarakat dengan menyerap ilmu sosial yang lain. Sehingga disini 

penulis menganalisis dari perspektif hukum, gejala sosiologis yang terjadi di 

lingkup masyarakat, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Batu 

terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Batu.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di wilayah hukum Polresta Batu, tepatnya di 

Polresta Batu, yang mana terletak di di Jl. Raya Hasannudin Desa Sumberejo 

Kecamatan Junrejo Batu. Dikarenakan pada wilayah hukum Polresta Batu terjadi 

jumlah kasus tindak pidana narkotika yang cukup tinggi, sehingga untuk 

mengetahui upaya penanggulangan, maka penulis dapat mengungkap hal tersebut 

berdasarkan sumber informasi yang terdapat di Polresta Batu. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data penelitian diperoleh berdasarkan data 

primer dan data sekunder dari buku-buku yang menunjang penelitian tentang 

upaya penanggulangan oleh Polresta Batu terhadap tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polresta Batu dan para responden yang terlibat dalam masalah ini 

dengan ini penulis menggunakan:  

a. Jenis Data 

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat melalui yang bersangkutan (responden) untuk keperluan 

penelitian yang dilakukan selama bulan Juni hingga Oktober 2011 tentang 

upaya penanggulangan oleh Polresta Batu terhadap tindak pidana 
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narkotika yang terjadi dalam periode tahun 2009 hingga tahun 2010 di 

wilayah hukum Polresta Batu 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

kepustakaan. Yaitu mempelajari karangan ilmiah dari para sarjana yang 

berupa buku-buku, majalah, makalah-makalah, peraturan perundang-

undangan, brosur-brosur, dan tulisan lain yang menunjang karya ilmiah 

ini. Dengan demikian kita bisa memperoleh suatu data yang betul-betul 

bersifat obyektif serta ilmiah tentang upaya penanggulangan oleh Polresta 

Batu terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Batu 

b. Sumber Data 

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari wilayah hukum Polresta Batu 

secara langsung melalui wawancara dan observasi 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui daftar kepustakaan 

berupa majalah, buku, dan tulisan terkait dengan upaya penanggulangan 

oleh Polresta Batu terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polresta Batu 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan yang berkenaan dengan masalah 

upaya penanggulangan oleh Polresta Batu terhadap tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polresta Batu, maka teknik mengumpulkan responden berasal dari 

petugas Satreskrim Polresta Batu bagian Narkotika, Kapolresta, serta berbagai 
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buku-buku yang menunjang penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah :  

a. Wawancara adalah menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersedia untuk 

mengarahkan responden dalam pelaksanaannya yang berupa pokok-pokok 

saja yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut terkait dengan upaya 

penanggulangan oleh Polresta Batu terhadap tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polresta Batu.  

Dalam memilih responden, penulis menggunakan metode purpossive 

sampling, atau sampling dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian 

penulis. Dalam hal ini, responden penulis adalah: 

1) AKP Djoko Purwanto, SH, Kasat Reskrim Polresta Batu 

2) AKP Djaelani, SH, Kasat Narkoba Polresta Batu 

3) Bripka Windu Abdillah, SH, Kaurmintu Sat Narkoba 

4) Briptu Erik Wahyu Y., Banit Sat Narkoba 

5) Briptu Galih Agus Prasetyo, Banit-2 Sat Narkoba 

b. Studi dokumen adalah dengan jalan mengumpulkan dokumen yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas oleh penulis, yaitu upaya penanggulangan tindak 

pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Batu. 

5. Metode Analisis 

Untuk menganalisis data yang didapat digunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu didasarkan pada langkah berpikir secara urut untuk memperoleh 
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jawaban atas masalah tentang upaya penanggulangan oleh Polresta Batu terhadap 

tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Batu.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini penulis membuat sistematia 

penulisan : 

BAB I : Dalam Bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan 

BAB II : Dalam bab ini penulis akan mengutarakan pengertian tentang Tinjauan 

Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Tugas dan Wewenang Kepolisian, 

Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, dan Teori 

tentang penegakan Hukum. 

BAB III : Dalam Bab ini penulis akan memberikan analisis tentang permasalahan 

yang ada, yaitu mengenai bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh Satreskrim Polresta Batu serta hambatan dalam 

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satreskrim 

Polresta Batu serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut 

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dalam 

bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah 

tersebut.  


