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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial yang dihadapi Negara kita pada saat ini dan

cukup menyita pikiran pemerintah, kepolisian, bahkan masyarakat, salah

satunya adalah bahaya terhadap Tindak Pidana Narkotika, psikotropika, dan

zat adiktif lainnya. Apalagi pada orang tua yang anak-anaknya sedang

mengalami perkembangan pada mental dan dalam pencarian jati diri, sebab

pada masa - masa itulah para rejama mudah terpengaruh dengan linkungan.

Seperti yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala

Satuan I Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalteng Ajun Komisaris

Besar Polisi Djoko Widodo di Palangkaraya, Rabu (23/3/2011), mengatakan,

para tersangka adalah Ansari (32), Wahyu Adrianto (33), dan Novansyah (32).

Mereka ditangkap pada Selasa (22/3/2011) di Palangkaraya. Ansari, seorang

penganggur, merupakan tersangka pertama yang disergap di rumahnya, Jalan

Cilik Riwut, sekitar pukul 07.00, dengan barang bukti satu paket sabu.

Berdasarkan keterangan Ansari, polisi mendapatkan informasi untuk

memburu Wahyu yang bekerja sebagai PNS Dinas Pekerjaan Umum.1

1. http://regional.kompas.com/read/2011/03/23/19211451/Mantan.Polisi.Terlibat.Kasus.Narkoba.2
mei 2011.
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Selama ini penggunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya, memang

banyak yang menyalah gunakan. Berdasarkan data yang dilansir Badan

Narkotika Nasional (BNN) tahun  2010  pengguna narkoba di Indonesia

mencapai 3,6 juta orang. Yang lebih mengenaskan ternyata pengguna narkoba

generasi muda dan usia produktif, yakni 20-34 tahun adalah pengguna

narkoba terbanyak. Mereka terdiri dari mahasiswa dan pelajar berjumlah

921.695. Sementara sebanyak 17.734 pengguna narkoba mendapat terapi dan

rehabilitasi pada 2010.2 Namun seperti yang dijelaskan dalam konsideran

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa untuk

peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan peningkatan penegakan

hukum dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu

sisi dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba dan obat-obatan jenis

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga

digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah

dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri

Kesehatan.

Tindak Pidana Narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah

2 http://dblogger.blogdetik.com/2011/03/16/belitan-jejaring-narkoba/.11 januari 2011.
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dan dapat menegakan hukum terhadap kejahatan tersebut guna meningkatkan

moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi

generasi penerus bangsa dan tidak hanya generasi muda yang perlu di

perhatikan, para orang dewasa pun ternyata rawan akan penggunaan narkotika

bahkan orang tua yang seharusnya menjaga putra-putrinya, malah

menggunakan obat-obatan terlarang tersebut.3

Peredaran Narkoba selama ini yang semakin berkembang dan tidak

terkendali, membuat meningkatnya Tindak Pidana Narkoba di seluruh

wilayah Indonesia, khususnya kota Malang. Berbagai macam cara yang di

gunakan para pengguna dan pengedar untuk melakukan Tindak Pidana

Narkoba. Perkembangn tersebut sangat berdampak negatif bagi kelangsungan

generasi muda. Penegakan hukum terhadap peredaran Narkoba saat ini sudah

saatnya semakin di tingkatkan. Seperti dari tujuan dibuatnya Undang-undang

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 4 ( b ) dan ( c ) yaitu mencegah,

melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peyalahgunaan

Narkoba, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika.

Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik

ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional,

3 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13401/penggunaan-narkotika-era-global.tanggal
akses 10-10-2010.
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Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi Tindak Pidana Narkoba,

yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang

baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1976 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring

dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan

teknologi dan perkembangan Tindak Pidana narkotika yang semakin

meningkat dan bervariasi motif Tindak Pidana, dilihat dari cara menanam,

memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan

mana pelaku Tindak Pidana narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang

melakukannya adalah dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa.

Bentuk Penegakan Hukum peredaran Narkoba oleh pemerintah seperti

dengan adanya badan Kepolisian Republik Indonesia dan membentuk Badan

Narkotika Nasional (BNN). Kedua Badan tersebut memiliki tugas untuk

mencegah, menangani, dan menanggulangi peredaran narkotika. Namun

untuk BNN merupakan lembaga nonkementrian yang berkedudukan di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Undang-undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 64 ayat ( 3 ) menjelaskan BNN

berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh

wilayah Rebulik Indonesia, perwakilan di setiap provinsi/kota. Dengan
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adanya BNN ini, dapat meningkatkan kinerja kepolisian dalam menegakan

hukum pada Tindak Pidana Narkoba. Dengan adanya kerjasama antara

Kepolisian dan BNN diharapakan, akan menurunkan tingkat Tindak Pidana

Narkoba, serta diharapkan juga adanya peran serta masyarakat dengan

melaporkan ke pihak berwajib jika mengetahui, melihat secara langsung

adanya tindak Pidana Narkoba tersebut, sebab seringkali masyarakat bersikap

acuh jika melihat hal tersebut dihadapannya.

Adapun fungsi dari kepolisian yang disebutkan dalam Undang-

undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Penegak hukum

c. Perlindungan

d. Pengayoman

e. Pelayanan kepada masyarakat

Salah satu upaya kepolisian dalam menegakan hukum Tindak Pidana

Narkoba adalah dengan mengadakan razia dadakan di jalan raya,tempat-

tempat hiburan. Hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur prosedur

secara baku untuk melakukan razia di tempat umum. Namun, razia harus

dilakukan dengan tetap memperhatikan etika.4 Walaupun tidak ada aturan yag

mengatur secara jelas, namun pihak kepolisian harus memahami situasi dan

4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13301/tidak-ada-prosedur-baku-razia-harus-
perhatikan-etika.tanggal akses 10-10-2010.
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kondisi. Seperti untuk razia di tempat hiburan malam, pengunjung di tempat

yang dirazia sekaligus berhasil menangkap target.

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan oleh pihak

berwajib atau kepolisian dari akibat atas suatu perbuatan, seperti sanksi pidana

yang dapat juga diberikan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba yang saat

ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat

dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari Tindak Pidana Narkoba

tersebut.

Melihat sanksi yang akan diberikan kepada pelaku Tindak Pidana

Narkotika, pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat (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 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada

seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait

langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi

lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari

seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan

khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang

No.35 tahun 2009. Maka peran kepolisian bersama masyarakat sangat penting
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dalam membantu proses penegakan hukum terhadap peredaran Narkoba di

kota Malang.

meningkatnya tingkat pelaku Tindak pidana Narkoba seperti yang di

kutip dari Data Perbandingan Ungkap Kasus periode januari - juli 2009

dengan januari- juli 2010 yang menunjukan bahwa jumlah kasus yang telah

diungkap oleh Sat Res Narkoba polres Malang kota tidak terjadi peningkatan

yang signifikan. Hal tersebut yang menarik penulis untuk menelaah lebih jauh

tentang “ PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOBA OLEH

KEPOLISIAN DI KOTA MALANG (Studi Sat Res Narkoba POLRES

Malang Kota)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu

sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas kepolisian sebagai penyelidik dalam proses

penyelidikan terhadap Tindak Pidana Narkoba di Kota Malang ?

2. Bagaimana tugas kepolisian sebagai penyidik dalam proses penyidikan

Tindakan Pidana Narkoba di Kota Malang ?

C. Tujan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini

adalah sebagai berikut :



8

1. Untuk mengetahui tugas kepolisian sebagai penyelidik dalam proses

penyelidikan terhadap Tindak Pidana Narkoba di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui tugas kepolisian sebagai penyidik dalam proses

penyidikan Tindakan Pidana Narkoba di Kota Malang.

D. Manfaat Penulisan

1) Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada

umumnya, ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal

yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan banding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian

sejenis.

2) Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Unit Reskoba Polres Malang Kota

dalam usahanya menjalankan perannya di masyarakat dalam

penegakan hukum pada Tindak Pidana di Kota Malang.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat perlu

meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian di dalam
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menegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba di kota

Malang.

c. Memberikan masukan kepada orang tua, dan diharapkan dari

hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan

berupa informasi yang akurat mengenai Tindak Pidana

Narkoba serta dampaknya bagi kehidupan sehingga tanggung

jawab orang tua terhadap anak semakin meningkat.

d. Diharapkan dari hasil penelitian ini mahasiswa dapat

menghindari dan mewaspadai akan bahaya Narkoba.

e. Untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dalam

bidang ilmu hukum.

E. Metode Penulisan

1) Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis

Sosiologis, yang mengkaji penerapan Undang-undang No. 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian. Pada masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian.
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2) Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Sat Res Narkoba Polres Malang Kota

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 19 Kota Malang. Karena kota Malang

merupakan urutan kota ketiga SeJawa Timur setelah Surabaya dalam

pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkoba.

3) Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan penelitian

langsung yang dilakukan pada bulan Oktober 2010 s/d januari

2011 di Polres Malang Kota untuk mengetahui proses

penyelidikan dan penyidikan yang terjadi pada tahun 2010.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka, literatur, dokumentasi

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti tentang

penegakan hukum tindak pidana narkoba.

4) Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data

berdasarkan dengan :

a. Wawancara (interview)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara

untuk mencari informasi secara langsung kepada pihak
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anggota sat Reskoba Yudhi,Wahyu Ekayanti, dan KASAT

Reskoba AKP Sunardi Riyono,S.H yang terkait dengan

permasalahan agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari

dokumen yang berupa struktur organisasi, data Narkoba

Indonesia, dan Data pembanding periode tahun 2009-2010

dari anggota Sat Res Narkoba Yudhi dan Wahyu Ekayanti

yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba.

c. Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan

pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur,

yurisprudensi, artikel, koran-koran, Internet yang memuat

tentang masalah Tindak Pidana Narkoba.

5) Metode analitis data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif

analitis. Yaitu yang menggambarkan suatu penegakan hukum Tindak

pidana Narkoba, yang dianalisa dengan data-data yang diperoleh dari

lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini

dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan

menguraikan data yang sudah terkumpul.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun

menurut urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang

Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan,

Metode Penulisan, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan, pengertian penyidik.

Syarat - syarat penyidik, dampak dari tindak pidana narkoba. Konsep

penegakan hukum ( Law Enforcement), Faktor – faktor penegakan hukum.

BAB III PEMBAHASAN :

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

Bab IV KESIMPULAN :

Bab penutup dari sistematika penulisan skripsi ini, yakni menyangkut

kesimpulan dan saran.


