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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini penyalahgunaan narkotika oleh anak menjadi perhatian banyak 

orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah 

penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan .Hampir semuanya 

mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia,terutama anak-

anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsinarkotika. Fakta yang 

disanksikan hampir disetiap hari baik melalui mediacetak maupun elektronik, 

ternyata peredaran narkotika telah merebakkemana-mana tanpa pandang usia, 

terutama di antara generasi penerus bangsadalam pembangunan Negara di masa 

mendatang. 

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan 

diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan olehpihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan 

ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masukdalam keadaan yang 

membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi 

narkotika berasal dari golongan anak-anak atauremaja.Jumlah pelaku 

penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada 

tiap tahunnya. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa 

pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat 
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(liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu 

tindakan pidana.  

Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk 

menanggulangi penyalagunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, 

khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan 

Narkotika Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, 

lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan gunamenunjang usaha 

dan upaya pemerintah ini. Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga 

lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang danmencegah bahaya 

penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika. 

Ketentuan yang mengatur bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana 

materiil dan juga kekuasaan badan-badan peradilan serta cara pemeriksaan 

pelanggaran hukum pidana materiil adalah hukum pidana formil yang disebut 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), di dalam KUHAP inilah 

diatur proses beracara dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai 

kelembaga peradilan, akan tetapi dalam hal ini yang akan diteliti adalah penegakan 

hukum di tingkat penyidikan dalam suatu tindak pidana dan salah satu contohnya 

adalah tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh anak dibawah umur. 

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya 

harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali 

pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian 

adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan 

pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan 
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keamanan masyarakat.1 Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas 

telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana 

(SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan 

berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi 

mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.2 

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih 

mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian 

telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan 

terdakwa.3 

Banyak cerita yang menggambarkan perilaku polisi dalam penyidikan yang 

menyebabkan tersangka menjadi korban. Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah 

ironi, karena fungsi hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan 

negara (kekuasaan polisi) dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana 

materiil, tak dilaksanakan dengan benar. Ketentuan hukum acara pidana 

dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang 

aparat penegak hukum dan pengadilan. Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No. 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada 

tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 memberi hak untuk memberikan 

keterangan secara bebas kepada penyidik, Pasal 54 memberi hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang seringkali 

                                                           
1Kunarto,1997.Etika Kepolisian, Jakarta,Cipta Manunggal, hal. 97 
2Muladi,1999, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, BP Undip,hal. 24-26 
3Indriyanto Seno Adji,1998, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP,Jakarta, 

Pustaka Sinar Harapan,hal. 4. 
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dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka seringkali 

tidak menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 68 yaitu hak untuk menuntut ganti 

kerugian. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan perhatian khusus tentang 

penyalahgunaan narkotika dikalangan anak maka penulis mengangkat judul 

“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba Saat Proses 

Penyidikan (Studi di Polres Bangil)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan perhatian khusus tentang 

penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi aparat penegak 

hukum, dalam menindaklanjuti tentang penyalahgunaan narkotika. Penulis 

mengangkat suatu permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi saat proses penyidikan terhadap 

penyalahguna narkoba? 

2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada seorang penyidik apabila 

terbukti melakukan kekerasan selama proses penyidikan? 

3. Bagaimana akibat hukum BAP yang dibuat oleh anggota penyidik jika terbukti 

melakukan kekerasan saat proses penyidikan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang terjadi saat proses 

penyidikan terhadap tersangka pengguna narkoba. 

2. Untuk mengetahui apa bentuk tanggung jawab seorang penyidik jika terbukti 

melakukan kekerasan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari BAP yang dibuat oleh anggota 

penyidik jika terbukti melakukan kekerasan saat proses penyidikan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah: 

1. Praktis 

a. Bagi Penulis 

Memperoleh pengetahuan tentang adanya putusan rehabilitasi serta 

perlindungan yang bersifat khusus dalam tindak penyalahgunaan narkotika 

oleh anak dibawah umur. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penulisan dan penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

menambahwawasan terlebih untuk Mahasiswa serta memberikan 

pengetahuan dan manfaat tentang perlindungan hukum terhadap anak 

dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan hakim dalam 
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menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan 

narkotika. 

2. Teoritis 

Dalam bidang untuk ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum, secara khusus mengenai 

kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, khususnya anggota 

kepolisian dalam melakukan penyidikan harusnya sesuai dengan peraturan yang 

terdapat di dalam KUHAP bagaimana seharusnya melakukan penyidikan kepada 

tersangka penyalahguna narkoba. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan “metode 

pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia 

dalam masyarakat.”4 Melihat secara Yuridis sudahkah sesuai tindakan hukum 

yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bangil dalam melakukan proses 

penyidikan terhadap tersangka penyalahguna narkoba dalam menggali 

informasi, apakah tanpa menggunakan kekerasan atau masihkah dengan 

perbuatan kekerasan demi mendapat pengakuan terhadap tersangka. 

                                                           
4Pedoman Penulisan Hukum, 2012, Fakultas Hukum UMM, Hal. 18 



7 
 

 
 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

 Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum, yaitu : 

Polres Bangil yang beralamatkan di Jalan Doktor Soetomo No. 4 Bangil 

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan tidak sedikit kasus penyalahguna 

Narkotika oleh anak dibawah umur dan karena penulis berdomisili di Kota 

Bangil sehingga mempermudah dalam mendapatkan data serta informasi yang 

diperlukan. 

3. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah 

penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di 

lapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh dari Polres Bangil. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan, 

yaitu literature, dokumen, serta perundang-undangan. 

c. Data Tersier yaitu mengenai pengertian baku, istilah baku dalam penelitian 

ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-3, 2005 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan beberapa cara, sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya 

jawab dan berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau 
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lebih, dengan cara bertatap muka serta mendengarkan secara langsung 

keterangan dari responden yang terkait, kemudian melakukan pencatatan 

dari hasil wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini Penulis memilih 

responden yang sesuai dengan objek penelitian yang dibahas serta memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian, IPDA Agus Purnomo salah satu 

penyidik di Polres Bangil. Alat yang digunakan adalah pedoman 

wawancara, dimana Penulis mempersiapkan terlebih dahulu beberapa 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden penelitian berdasarkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Penegakan Hukum 

Terhadap Penyalahguna Narkoba ditingkat Penyidikan (Studi di Polres 

Bangil) 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menggandakan, menyalin, 

sejumlah dokumen atau arsip tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Penelusuran Internet atau Website 

Dalam penulisan ini Penulis menelusuri bahan-bahan literature yang 

menunjang dari internet yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian 

mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai 

“Penyalahguna”. 

5. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai tindakan penyidik 

dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba oleh anak 
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dibawah umur akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif artinya, uraian yang 

Penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tersebut tidak menggunakan 

angka-angka dan tidak diadakannya sebuah pengukuran, sehingga data yang 

diperoleh adalah data yang bersifat objektif. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, Penulis membagi pembahasan ke dalam 4 (empat) bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara 

singkat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab Penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian 

yang berisisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang 

digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis 

besar. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis menyajikan teori-teori maupun kaidah yang bersumber dari 

peraturan Perundang-Undangan maupun literature yang akan digunakan untuk 

mendukung analisa yang akan digunakan untuk mendukung analisa yang akan 

dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap 

Penyalahguna Narkoba ditingkat Penyidikan (Studi di Polres Bangil) 
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BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab ini berisikan penjelasan dan pemaparan data-data penelitian yang 

dihadapkan dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisa 

penulis terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai 

“Penyalahguna” Narkoba (Studi di Polres Bangil)” 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan yakni, Penegakan Hukum 

Terhadap Penyalahguna Narkoba ditingkat Penyidikan (Studi di Polres Bangil) 


