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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk lima terbesar di 

dunia. Saat ini tidak hanya sebagai salah satu negara yang menjadi transit untuk 

perdagangan narkoba, akan tetapi Indonesia sudah menjadi salah satu negara 

produsen dari narkoba. Oleh karena itu saat ini masalah narkoba menjadi salah 

satu permasalahan yang sangat diperrhatikan oleh permerintah saat ini. 

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia saat ini tengah berada 

dalam situasi darurat narkoba. Hampir 50 orang mati setiap hari karena narkoba. 

Setiap hari ada 50 generasi bangsa meninggal karena narkoba. Dalam setahun 

sekitar 18 ribu orang meninggal. Jumlah tersebut belum termasuk pengguna 

narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi yang mencapai 4,2 - 4,5 juta. Badan 

Narkotika Nasional (BNN) hanya mampu merehabilitasi 18 ribu pecandu narkotik 

per tahun. Sedangkan jumlah pecandu yang harus direhabilitasi 4,5 juta. Artinya, 

BNN memerlukan waktu 200 tahun untuk merehabilitasi seluruh pecandu. Bila 

pemerintah tak segera bersikap tegas dalam menangani peredaran narkoba, jumlah 

orang muda yang terjerat narkoba akan meningkat.1 

Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia 

adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada 

pihak kepolisian atau BNN jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika. 

                                                                 
1
 Uca News. 5 Februari 2015. Presiden Jokowi: Setiap hari 50 Orang Mati Karena Narkoba, 

http://indonesia.ucanews.com/2015/02/05/presiden-jokowi-setiap-hari-50-orang-mati-karena-

narkoba/ 
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Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu 

sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor 

ke Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dapat direhabilitasi. Sebab, BNN 

menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan 

adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, 

tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang (UU) No. 35 

tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan setiap pengguna narkoba yang 

melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tak akan dijerat 

hukum. 

Namun apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika yang diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang 

dikutip dari studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang 

mengetahui adanya tindak pidana narkotika di lingkungannya akibat tidak 

melaporkan bahwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkotika, berikut 

kasus posisi tersebut. Seorang anggota kepolisian di Kepolisian Resor (Polres) 

Salatiga, Jawa Tengah, Brigadir Satu Ali Ashari (28), menjadi tersangka atas 

kasus narkotika dan obat-obatan terlarang karena dianggap tidak melaporkan atau 

menindak kasus meski mengetahuinya. Selain terkena ancaman pidana, Ali juga 

akan diproses karena pelanggaran kode etik. Kepala Polres Semarang Ajun 

Komisaris Besar Augustinus Pangaribuan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 

Kamis (21/2/2013), mengatakan, Ali ditangkap di Desa Sraten, Kecamatan 

Tuntang, Kabupaten Semarang, ketika sedang bersama Agus Nur Rachman (20) 
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yang menjadi tersangka utama. Saat itu, Agus tertangkap membawa satu gram 

sabu yang didapat dari seseorang. 

Augustinus mengatakan, Ali dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ali diduga dengan sengaja tidak 

melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meski mengetahuinya. 

Sedangkan yang bersangkutan tidak melaporkan kepada atasannya dan tidak 

menindak, padahal itu adalah tugasnya. Kami saat ini tetap memproses tindak 

pidananya. Ancaman hukuman dalam Pasal 131 maksimal satu tahun penjara," 

ujar Augustinus. Berdasarkan hasil tes urine, Augustinus menyatakan, tidak 

ditemukan narkotika dalam tubuh Ali. Namun, pihaknya tetap akan memproses 

kasus itu, sementara Ali diserahkan kepada Polres Salatiga untuk penanganan 

pelanggaran disiplin dan kode etik. 

Terpisah, Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal Jaladri 

mengatakan, Ali yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Salatiga sedang 

menjalankan tugasnya saat ditangkap. Menurut Jaladri, Agus merupakan informan 

dari Ali sehingga hal yang wajar ketika Ali ada bersama-sama dengan Agus. "Ini 

hanya soal teknis. Yang dilakukan Ali itu, ya, pekerjaan spionase. Kebanyakan 

informan memang pengguna narkoba. Hanya mungkin Ali kurang rapi dalam 

menjalankan tugasnya," tutur Jaladri. Oleh karena itu, Jaladri menegaskan, 

pihaknya akan tetap memproses pelanggaran kode etik dan disiplin yang 

dilakukan oleh Ali. Namun, proses tersebut akan dilakukan setelah proses 

peradilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan Ali selesai.2 
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Saksi setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak 

langsung. Contoh saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna narkoba 

biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun pengguna 

narkoba tersebut.Saksi tersebut memberikan peranan pada baik secara langsung 

maupun tidak langung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, kekasih, bahkan 

sahabat dekat.  Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat penting akan tetapi sampai 

saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama dalam sebuah penyelidikan oleh 

aparata penegak  hukum. Kasus-kasus yang melibatkan saksi yang mengetahui 

tindak kejahatan tersebut banyak yang akhirnya tertutup atau memang sengaja 

ditutup-tutupi sehingga tidak terkena dampak dari penegakan dari hukuman pada 

undang-undang narkotika dan psikotropika. 

Berikut kasus posisi ke 2 yang dikutip dari Metrosiantar.com yaitu: 

Hariyanti Br Manurung (35), warga Tanah Jawa, Kelurahan Balimbingan, ikut 

ditangkap personel polisi karena membiarkan suaminya Dedi Sembiring (35) 

menyimpan dua ons ganja kering.  Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Eddi 

Supriyanto ketika dihubungi, Sabtu (25/1) menerangkan, Hariyanti dijerat dengan 

pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 

ayat (10) ke-1 KUH-Pidana. Sebab, dia selama ini mengetahui suaminya 

mengonsumsi ganja. 

“Dasar penetapan Hariyanti jadi tersangka, karena tidak melaporkan 

adanya tindakan pidana narkotika,” kata Eddi.  Amatan metrosiaNTAR.com di 

                                                                                                                                                                                  
2
 Kompas.com, Tak Laporkan Kasus, Polisi Jadi Tersangka,http://Regional, tanggal akses 23 juni 

2015 

 

 

http://regional.kompas.com/
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Polsek Bangun saat pemeriksaan Dedi Sembiring dan Hariyanti Br Manurung, dua 

putri mereka yang masih kecil-kecil terlihat menjenguk dibawa orangtua Dedi. 

Kapolsek Bangun AKP B Simarmata melalui Kanit Reskrim Ipda Erwin 

menjelaskan, pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari pengembangan kasus 

pencurian. Awalnya, Kasmat Efendi Sihotang (45), korban kasus pencurian 

Burung melapor ke Polsek Bangun, Senin (20/1). 

Laporan Efendi berhasil diungkap dan menangkap tersangka 

Salimadisastra Hasibuan alias Chandra (33), warga Simpang Tangsi Balimbingan, 

Kecamatan Tanah Jawa. “Chandra ditangkap saat mengonsumsi sabu-sabu. Dari 

pengakuan Chandra diketahui hasil penjualan burung dibarter dengan sabu. 

Personel segera mendatangi rumah Dedi dan benar dari rumahnya ditemukan 

ganja,” ujar Ipda Erwin.  Erwin menambahkan, saat dilakukan pengeledahan Dedi 

menyuruh istrinya mengambil bungkusan plastik hitam dari kamar tidur dan 

meletakkannya di samping mesin cuci untuk mengalabui personil. “Karena 

terbukti menyimpan ganja, Dedi dan istrinya kita tangkap,” tegas Ipda Erwin.3 

Pasal 131 sebagai salah satu pasal tentang narkotika yang  yang 

menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, 

pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 

122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat 

(1), dan pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banyak rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal ini 

                                                                 
3
 Metro siantar, suami simpan ganja istri ikut ditangkap, www.metrosiantar.com, 24 juni 2015 

http://www.metrosiantar.com/
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setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya 

dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja 

akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya.  Akan tetapi dari kasus 

saksi yang mengetahui tindak kejahatan narkotika banyak yang lolos dari jeratan 

pasal ini dikarenakan bebeapa sebab, bisa jadi lemahnya penyidik dalam 

melakukan penyelidikan secara mendalam kasus saksi yang mengetahui ini atau 

beberapa faktor yang lain.4 

Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang tentang kasus yang mengetahui 

tindak kejahatan ini banyak sekali dikesampingkan.  Alasan tidak melaporkannya 

bisa berbagai sebab, bisa jadi karena tidak tahuannya akan pasal itu, atau 

ketakutan dari orang-orang yang ada disekitarnya bila melaporkan. 

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan, tentunya sangat rawan 

dengan perdagangan narkotika. Pendatang dari berbagai daerah tentunya juga 

akan membawa pengaruh terhadap gejolak sosial yang terjadi. Oleh karena itu 

salah satu permasalahan narkoba yang terjadi seperti ketidaktahuan masyarakat 

akan wajiba lapor ini tentunya sangat bermanfaat bagi kenyamanan dan keamanan 

Kota Malang pada umumnya. Karena dengan kesadaran yang tinggi tentunya 

pencegahan meluasnya bahaya narkoba dapat ditekan. 

  

Jumlah masyarakat Kota Malang yang terjerat narkoba mencapai angka 

yang mengkhawatirkan, yakni sudah mencapai 1.300 orang. Jumlah itu 

berdasarkan data BNN Kota Malang yang tercatat hingga bulan November 2015. 

                                                                 
4
 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika  

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kota-malang/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/narkoba/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kota-malang/
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Menurut Kepala BNN Kota Malang, AKBP Henndry Budiman menjelaskan para 

pengguna narkoba yang dalam catatan tersebut menggunakan jenis pil koplo, sabu 

dan ganja. Jenis narkoba yang paling banyak adalah pil koplo dan ganja. Pelajar 

pun ada yang sudah berani menggunakan pil koplo.5 Bahkan BNN Kota Malang 

menyatakan bahwa saat ini ribuan siswa baik itu jenjang SD, SMP maupun SMA 

sedarajat yang ada di kota telah menjadi budak narkoba.6 

Berdasarkan kasus dan latar belakang terebut di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN 

PASAL 131 UNDANG UNDANG NARKOTIKA TENTANG KEWAJIBAN 

MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  (Studi di Polres 

Kota Malang). 

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok masalah 

yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika oleh Polresta Malang dalam upaya mengurangi tindak 

pidana narkotika? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

melaksanakan kewajiban melaporkan adanya tindak pidana narkotika? 

                                                                 
5
 Surya Malang. 7 November 2015, Gila, Angka Pemakai Narkoba di Malang Rilisan BNN ini 

Bikin Begidik Ngeri, http://suryamalang.tribunnews.com/2015/11/07/gila-angka-pemakai-narkoba-

di-malang-rilisan-bnn-ini-b ikin-begidik-ngeri 
6
 Malang Pagi. 12 Agustus 2015. BNN Kota Malang Siaga Tangkal Peredaran Narkoba Di 

Kalangan Pelajar, http://www.malangpagi.com/bnn-kota-malang-siaga-tangkal-peredaran-

narkoba-di-kalangan-pelajar.html 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/bnn/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kota-malang/
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/narkoba/
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C. Tujuan Penelitian  

Dilakukannya penilitian adalah untuk mencapai tujuan tujuan tertentu, 

penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Polresta Malang dalam upaya 

mengurangi tindak pidana narkotika. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam mengurangi tindak pidana narkotika. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna 

menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai 

prasyarat akademis untuk mendapat gelar keserjanaan (S1) dalam bidang ilmu 

hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian bermanfaat sebagai menjadi bahan masukan bagi aparat 

penegak hukum, khususnya Satreskoba Polresta Malang dalam rangka 

melakukan proses penyidikan terhadap kasus narkoba sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

 

  



9 
 

E. Metode Penulisan Hukum  

1. Metode Pendekatan 

Penulis akan mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

meniliti pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dan fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Kota Malang.  Alasan 

pemilihan lokasi penelitian ini karena tindak pidana narkotika khususnya 

masalah pelaporan menjadi tanggung jawab dari Kepolisian Resort Kota 

(Polresta) Malang. Polresta Malang juga telah bersedia untuk memberikan 

data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  Ketersediaan data tentang masalah narkotika juga menjadi pilihan 

alasan dipilihnya lokasi ini sebagai lokasi penelitian. 

3. Jenis Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah  

a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 

Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Malang tentang 

implementasi pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (studi di Satreskoba Polresta Malang). Cara yang digunakan 

untuk memperoleh data ini adalah dengan mengunakan teknik wawancara, 

studi dokumen, informasi serta pendapat dari sumber informasi utama 

yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dan masyarakat. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dan 

undang-undang seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, 

dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, maupun berita 

berita media cetak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. 

4. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data, penulis ini menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian yakni sebagai berikut: 

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada anggota Satreskoba 

Polresta yang bertugas sebagai penyidik kasus narkoba di Kota Malang. 

Data yang diperoleh adalah kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan 

masalah yang akan menjadi penelitian yaitu saksi yang tidak melaporkan 

mengenai masalah narkotika ini. Tindakan-tindakan yang kepolisian di 

Kota Malang ini yang akan dilakukan sehubungan dengan hal tersebut. 

Selain itu wawancara dengan masyarakat yang berkaitan dengan subjek 

penelitian. 

b. Studi dokumen yaitu berupa pengumpulan data data yang dimiliki oleh 

para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta 

ditambah dengan penulusuran perundang-undangan. 

c. Studi kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau penulusuran 

bahan bahan kepustakaan berbagai literatur/buku buku maupun jurnal. 
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d. Penelusuran internet atau studi website untuk melengkapi bahan hukum 

dan kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif.  Tenik analisis ini dengan menggunakan cara pengumpulan 

data yang diperoleh dan menjelaskan secara jelas dan terperinci. Hasil dari 

analisis selanjutnya akan ditarik dalam satu analisis. Selanjutnya menyimpulkan 

hasil penelitian.  

 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan yang berisikan gambaran singkat keselurahan isi 

skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/TEORI  

Tinjauan pustaka yang berisikan urauian dasar teori dan skripsi ini yang 

meliputi tinjauan umum penyidikan, pengertian narkotika, penyidik dan 

penyidikan, dan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

BAB III HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan adalah bab yang menguraikan dan 

membahas mengenai pelaksanaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Polresta Malang dalam upaya 
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mengurangi tindak pidana narkotika dan kendala yang dihadapi 

masyarakat dalam upaya tersebut. 

BAB IV PENUTUP  

Kesimpulan dan saran adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan 

dari hasil penelitian di atas. 


