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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang

merupakan  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  dengan  menggunakan

modus operandi yang tinggi dan mengunakan teknologi yang canggih pula,

aparat  diharapkan  dapat  menanggulangi  hal  tersebut  guna  meningkatkan

moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus

bangsa.  Diantara  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  peranan  penting

terhadap penanganan kasus tindak pidana narkotika, dan dalam hal ini dari

pihak  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) dan Kejaksaan  setempat,  diharap

para aparat  penegak hukum tersebut  mampu menanggulangi  tindak pidana

narkotika.
Tentu masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan barang haram

yang  biasa  dikenal  dengan  narkotika.  Menurut  pasal  1  angka  1  Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,

mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan

ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongangolongan  sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang ini.
Indonesia adalah Negara hukum, semestinya setiap warga Indonesia

telah  mengetahui  hal  tersebut.  Maka  dari  itu  warga  Indonesia  diharapkan

mampu menaati setiap peraturan di Negara ini, tidak terkecuali rakyat kecil

maupun  kalangan  pejabat  yang  berwenang  wajib  menaati  hukum  yang
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berlaku.  Di  Indonesia  setiap  warga  Negara  yang  melakukan  suatu  tindak

pidana  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai  ketentuan  dalam  undang-undang.

Kasus yang saat ini masih sangat mendominasi adalah dalam hal pengedaran

maupun penyalahgunaan Narkotika.
Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri sekaligus anggota dari

Association of South East Asian Nations (ASEAN) telah menunjukkan pula

aktivitas dan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi tindak pidana

narkotika,  juga pada tingkat  internasional.  Hal  ini  terbukti  Indonesia  telah

menjadi anggota Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun

1946 dan merupakan salah satu Negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika,

1961 dan Konvensi 1972, yang mengesahkan protocol Perubahan Konvensi

Tunggal Narkotika, 1961 dan Konvensi Wina 19881.
Penyebaran  narkotika  ini  telah  mencapai  tingkat  yang  sangat

memprihatinkan  baik  nasional  maupun  internasional.  Banyak  upaya  yang

dilakukan untuk memberantas penyebaran maupun penggunaan barang haram

tersebut, namun disadari bahwa hal ini tidaklah mudah.  Kasus tersebut terus

saja  berkembang  dengan  analisis  bahwa  unsur  penggerak  dan  motivator

utama  dari  pelaku  tidak  lain  adalah  keuntungan  ekonomis.  Bisnis  ini

merupakan  bisnis  yang  menggiurkan  dan  tidak  heran  apabila  kasus  ini

meningkat disetiap tahunnya dibanding kasus lain. Dapat dipastikan bahwa

pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok

Indonesia  entah  kabupaten  atau  kota.  Artinya  bahwa  penanganan  kasus

pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika harus lebih diperhatikan oleh

aparat penegak hukum.

1 Romli Atmasasmita, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem 
Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.7
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Narkotika masuk dalam hukum pidana  khusus  karena  diatur  dalam

hukum  atau  undang-undang  tersendiri.  Oleh  karena  itu  penyidikan  kasus

narkotika dapat dilakakukan oleh BNN. Maksud dari hukum pidana khusus

disini merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan

orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus. Secara tegas

mengenai  hal  ini  diuraikan  oleh  Soedarto,  bahwa  hukum  pidana  khusus

diartikan  sebagai  ketentuan  hukum  pidana  yang  mengatur  mengenai

kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus2.
Tindak pidana narkotika yang diatur secara khusus oleh hukum atau

peraturan perundang-undangan tersendiri mencerminkan bahwa tindak pidana

ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang patut diwasdai. Kejahatan ini

(narkotika)  telah  banyak  diwartakan  oleh  berbagai  media  baik  elektronik

maupun cetak sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai jenis kalangan.

Banyaknya  perbuatan  penyalahgunaan  narkotika  menimbulkan  keresahan

seluruh elemen masyarakat. Oleh karena demikian penegak hukum khususnya

Kejaksaan  dan  BNN  diharapkan  dapat  menindak  dan  menanggulangi

permasalahan tersebut.
Peredaran  barang  haram  ini  telah  merambat  keseluruh  lapisan

masyarakat,  tidak  terkecuali  para  pelajar.  Kondisi  tersebut  tentu  sangat

mengancam masa  depan bangsa  Indonesia  secara  umum,  karena  dipundak

pemuda  dan  pelajar  inilah  masa  depan  negara  ini.  Namun  apabila  telah

dinodai  dengan  penyalahgunaan  narkotika  oleh  pelajar  yang  notabenenya

harapan bangsa dan negara, maka kegelapan akan masa depan harus diterima.

2 Hariman Satria, 2014,  Anatomi Hukum Pidana Khusus,Yogyakarta, Penerbit UII Press, Hlm 4



4

Perdaran  narkotika  di  Kota  Batuterus  meningkat,  bahkan  telah

menyentuh  lapisan   masyarakat  yang  paling  bawah  yaitu  anak-anak  atau

pelajar.  Tentu  kondisi  ini  sangat  memperihatinkan,  sebab  kota  Batu

merupakan kota idaman bagi setiap orang yang mengisi liburan. Kota Batu

sudah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat  Indonesia.  Kecintaan  masyarakat

terhadap kota ini karena keindahan alam yang dimiliki, dengang kondisi alam

yang  terawat  dapat  memberikan  kesejukan dan  kedamaian.  Selain  kondisi

alam tersebut berjamurnya tempat wisata keluarga seperti wisata malam hari.

Kondisi  demikian  menjadi  pemikat  setiap  orang  untuk  selalu  ingin

berkunjung ke kota Batu. 
Popularitas yang tinggi terhadap kota Batu dengan segala potensinya

ternodai dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang yaitu

narkotika. Berdasarkan data BNN Kota Batu dari bulan Januari sampai April,

sedikitnya 25 remaja yang menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sedangkan di

luar para pelajar tersebut, ada 25 orang yang juga menjalani perawatan akibat

kecanduan  narkoba3.  Berdasarkan  informasi  yang  diwartakan  25  orang

pecandu  diamankan  BNN  Kota  Batu  ternyata  berstatus  pelajar,  ada  yang

masih  duduk  dibangku  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah

menengah  Keatas  (SMA).  Pecandu  dari  kalangan  pelajar  tentu  sangat

memperhatinkan,  khususnya  terhadap  penanggungjawab  penyeleanggara

pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Padahal secara regulasi (hukum)

telah  sedemikian  rupa  pengaturan  narkotika  sehingga  apabila  terdapat

peyalahguna barang tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas.  Namun

3 Aris Dwi, Astaga, 25 Pelajar Kota Batu Pencadu Narkoba, 
http://www.radarmalang.id/25-pelajar-pencadu-narkoba/, diakses 8 Mei 2018

http://www.radarmalang.id/25-pelajar-pencadu-narkoba/
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pengaturan  tersebut  tidak  dapat  memberikan  pencegahan  peredaran  dan

penyalahguna narkotikan di masyarakat.
Upaya pencegahan tentu lebih diutamakan dalam menindak kejahatan

ini, tentu langkah ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun khsuusnya

BNN  Kota  Batu  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  melakukan

pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu masyarakat juga

memiliki peran yang signifikan dalm pencegahan perbuatan pidana natkotika

tersebut.
Selain pengaturan jenis sanksi pidanya Undang-Undang No 35 Tahun

2009  Narkotika  juga  telah  mengatur  kewenangan  masing-masing  penegak

hukum dan pemusnahan barang bukti yang telah disita. Misalnya pasal 91 UU

No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  ini  menjelaskan  bahwa Kejaksaan

sebagai eksekutor atau penanggung jawab pelaksanaan putusan hakim yang

harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan hakim, baik yang

menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti,  putusan hakim

baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah memiliki kekuatan hukum

tetap  atau  inkracht.  Kejaksaan  berhak  bersama  penyidik  Polri  maupun

penyidik BNN menyaksikan jalannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti

Narkotika  tersebut,  itu  merupakan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh

aparat  penegak hukum baik itu  dari  tindakan penyitaan barang bukti  serta

pemusnahan barang bukti apabila kasus tersebut telah mendapatkan putusan4.
Lebih  lanjut  pasal  91  ayat  (2)  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang

Narkotika berbunyi “Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang

berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan

4 Penulis Zona Dinamika, www.zonadinamika.com, pemusnahanbarang-bukti-narkotika.
Diakses pada tanggal  30 April 2018 pukul 10.05 WIB
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untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan

negeri  setempat”.  Ketentuan  ini  mencerminkan  bentuk  pencegahan  akan

disalahgunakannya barang bukti berupa norkotika tersebut. Penyalahgunaan

barang haram ini  tidak  kenal  profesi  atau  status  sosial,  seperti  yang talah

diwartakan  bahwa  terdapat  oknum  penegak  hukum  merupakan  pengedar

narkotika. 
Misalnya yang terjadi di Pekanbaru Seorang oknum polisi berinisial

DAS ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Oknum berpangkat

Brigadir ini diamankan karena diduga menjadi pengedar pil ekstasi dan sabu5.

Kasus yang sama juga terjadi di  Gorontalo bahwa seorang anggota Polsek

Lemito diduga menjadi bandar narkoba. Oknum polisi berpangkat Brigadir

Kepala  (Bripka)  berinisial  FD  alias  Fit  ini  kini  sudah  mendekam  di  sel

tahanan Polres Pohuwato6.
Berdasarkan  realita  tersebut,  ternyata  narkotika  telah  menggerogoti

seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia  bahkans  sampai  ke  penegak  hukum

yang  notabenenya  unsur  terdapan  dalam  memberantas  tindak  pidana

narkotika. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan penegak hukum terkait

sebagaimana bunyi ketentuan pasal 91 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang

narkotika menjadi keraguan masyarakat, sehingga berkembang bahwa barang

bukti  yang  seharusnya  dimusnahkan  justru  disalahgunakan  oleh  oknum

penegak hukum. 

5 Banda Haruddin Tanjung, Jadi Pengedar Narkoba, Oknum Polisi dan Istrinya 
Ditangkap, https://daerah.sindonews.com/read/1275834/174/jadi-pengedar-narkoba-
oknum-polisi-dan-istrinya-ditangkap, diakses 8 Mei 2018.

6 Van Robin, Oknum Polisi Bandar Narkoba, http://hargo.co.id/berita/oknum-polisi-
bandar-narkoba.html, diakses 8 Mei 2018.

http://hargo.co.id/berita/oknum-polisi-bandar-narkoba.html
http://hargo.co.id/berita/oknum-polisi-bandar-narkoba.html
https://daerah.sindonews.com/read/1275834/174/jadi-pengedar-narkoba-oknum-polisi-dan-istrinya-ditangkap
https://daerah.sindonews.com/read/1275834/174/jadi-pengedar-narkoba-oknum-polisi-dan-istrinya-ditangkap
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Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  ini  penulis  tertarik  untuk

mengangkat  permasalahan  ini  menjadi  penulisan  skirpsi  dengan  judul

IMPLEMENTASI  PASAL  91  AYAT  2  UNDANG  –  UNDANG  NO  35

TAHUN  2009  TENTANG  NARKOTIKA  MENGENAI  PEMUSNAHAN

BARANG SITAAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATU

B. Rumusan Masalah
Supaya penilitian ini terarah dan fokus untuk menganalisa permasalahan yang

diteliti, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Pasal 91 Ayat 2 Undang – Undang no 35 Tahun

2009  Tentang  Narkotika  Mengenai  Pemusnahan  Barang  Sitaan  oleh

Kejaksaan Negeri Kota Batu ?
2. Apa faktor penghambat dalam pemusnahan barang sitaan oleh Kejaksaan

Negeri Kota Batu ?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 91 Ayat 2 Undang – Undang no 35

Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Mengenai  Pemusnahan  Barang  Sitaan

oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemusnahan barang sitaan

oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Batu

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini  diharapkan dapat  memberikan manfaat  terhadap

pihak tekait yaitu:

1. Bagi  peneliti  manfaat  secara  akademis  merupakan  syarat  untuk  dapat

menyelesaikan  tugas  akhir  yaitu  penulisan  skripsi,  untuk  memperoleh



8

gelar strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Hukum Universitas muhammadiyah

Malang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat

untuk  mengetahui serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan

dalam ilmu  hukum,  mengenai implementasi  pasal  91  ayat  2  undang  –

undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika mengenai pemusnahan barang

sitaan oleh Kejaksaan Negeri kota Batu.

E. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Penelitian

yuridis-sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap

keadaan nyata masyarakat  atau lingkungan masyarakat  dengan maksud

dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju

pada  identifikasi  (problem-identification)  dan  pada  akhirnya  menuju

kepada penyelesaian masalah (problem-solution)7.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kota  Batu, serta pihak-pihak yang

terkait  dengan  penelitian  ini.  Alasan  pemilihan  lokasi  tersebut  karena

lokasi  yang  penulis  pilih  berhubungan  langsung  dengan  masalah  yang

penulis  bahas dalam penelitian ini  yaitu  mengenai  pemusnahan barang

bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri.
3. Jenis Data

Dilihat  dari  sumbernya.  Penelitian  ini  didasarkan atas  data  primer dan

data sekunder.
a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari  sumbernya,

baik melalui  wawancara,  observasi  maupun laporan dalam bentuk

7 Soejono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10
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dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti8. Data yang

digunakan dalam penelitian ini  adalah data  yang diperoleh  secara

langsung melalui wawancara dengan responden, yaitu berupa hasil

wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Batu.
b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan

peraturan perundang-undangan9.
Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan-peraturan internal yang berkaitan dengan pemusnahan

barang bukti tindak pidana narkotika.

4. Tekniik Pengumpulan Data Penelitian
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

di bawah ini:
1. Wawancara 

Wawancara  kepada pihak  Kejaksaan  Negeri  Kota  Batu.

Wawancara  merupakan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  dan

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi

dengan  responden  yang  dianggap  mengetahui  banyak  tentang

masalah  penelitian  dalam  rangka  mengumpulkan  informasi

mengenai  permasalahan  yang  sedang  diteliti yaitu  tentang

8 Zainuddin Ali.2013.Metode Penelitian Hukum.Edisi Pertama Cetakan Ke 
empat.Jakarta.Penerbit Sinar Grafika. Hal  106.

9 Ibid
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bagaimana pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika oleh

Kejaksaan Negeri Kota Batu.
2. Observasi

Selain menggunakan wawancara, teknik pengumpulan data primer

juga  menggunakan  observasi  yaitu  metode  pengumpulan  data

dimana peneliti mencatat informasi yang mereka dapat pada saat

melakukan pengamatan. 
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik  ini  dengan  cara  studi  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui

penelitian  kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-

undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi,  publikasi,  dan  hasil

penelitian10.
Selanjutnya menggunakan studi dokumentasi merupakan suatu teknik

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen,  baik  dokumen  tertulis,  gambar,  maupun  elektronik.  Dari

pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisa. Maka dalam

penelitian ini peneliti menggunakan data dokumen tertulis, dokumen

berupa  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  pemusnahan

barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Batu.
5. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh baik Primer maupun sekunder dalam penelitian ini

di analisa dengan cara analisis Deskriptif Kualitatif. 
Teknik  analisa  ini  menggunakan  Deskriptif  Kualitatif  itu  sendiri

merupakan suatu  cara mendeskripsikan dan menganalisa  secara aktual,

sistematis, dan akurat mengenai data yang diteliti, yang telah diperoleh di

lapangan  berupa  (kalimat-kalimat  dan  juga  prilaku)  yang  kemudian

menampilkan  gambaran  objektif  dari  hasil  penulisan  berdasarkan

10 Ibid. Hal. 107.
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kenyataan11. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini

adalah  mengumpulkan  berbagai  data,  baik  dari  Observasi,  wawancara

maupun  dokumentasi.  Kemudian  melakukan  reduksi  data  yaitu

merangkum  dari  hasil  data  lapangan  tersebut  dan  melakukan  seleksi

terhadap apa yang akan dikaji dalam permasalahan.
6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi pembahasan ke empat

bab,  dimana  setiap  bab  di  bagi  atas  beberapa  sub-bab,  sistematika

penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :
a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari

penulisan skripsi ini dan sekaligus menjadi pengantar umum di dalam

memahami  penulisan  secara  keseluruhan  mengenai implementasi

pasal 91 ayat 2 undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika

mengenai  pemusnahan  barang  sitaan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Kota

Batu,  yang  teridiri  dari  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,

tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  metode  penelitian,  dan

sistematika penulisan.
b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab  ini  menguraikan  dan  menjelaskan  berbagai  teori-teori  hukum

yang  dapat  mendukung  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  masalah

yang  di  teliti  penulis  dalam  membahas  dan  menjawab  rumusan

masalah. Bab ini penulis mengurai dan menjelaskan tentang teori-teori

hukum  mengenai tindak  pidana  narkotika,  kewenangan  Kejaksaan

Negeri. Selain itu penulis akan menguraikan teori atau doktrin yang

11 Prima Surya.2014.”Kedudukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 
Perkawinan (BP4) sebagai Mediator dalam Kasus Perceraian (Studi di BP4 Provinsi 
Jawa Timur).Malang.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 14



12

berkaitan  dengan  barang  bukti  tindak  pidana  narkotika  dan

pemusnahannya.
c. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  penulis  menjawab,

menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan

masalah  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  di  teliti  yaitu

implementasi  pasal  91  ayat  2  undang –  undang no 35 tahun 2009

tentang narkotika mengenai pemusnahan barang sitaan oleh Kejaksaan

Negeri Kota Batu.
d. BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan merupakan hasil

dari  analisis  dari  rumusan masalah  yang dirumuskan dalam bentuk

pernyataan dan berupa jawaban atas identifikasi masalah.


