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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik 

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua 

warga Negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya, wajib taat kepada hukum. 

Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati 

hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam Negara 

kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi 

pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.1 

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.2 Di satu sisi narkotika 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan 

kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 

adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya 

peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah 

keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan 

                                                           
1
 Gatot Supramono, SH. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta. Djambatan. Hlm. 6. 

2
 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang 

demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering 

disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 

Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan 

berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun 

psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. 

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan 

pasal 100 undang-undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua 

ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal, sedang ketentuan pidana dalam 

undang-undang psikotropika berjumlah 24 pasal. Walaupun tidak disebutkan 

secara tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur 

didalamnya adalah tindak pidana kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan 

lagi semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. 

Alasanya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu 

pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan – kepentingan 

tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang 

ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan 

bagi jiwa manusia.  

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal 

dari bahasa inggris narcotics yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan 

kata narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. 

Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan 
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perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi 

susunan syaraf pusat.3  

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai 

(potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang 

melakukan anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan 

anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan 

melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat 

panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulanganya 

terutama ketika  pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.   

Di dalam konsideran Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

pada huruf c, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 

yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian 

dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dengan demikian narkotika 

memang diperlukan dibidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak 

disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) 

dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu 

penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya. 

Pada pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa 

pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan 

                                                           
3
 Dit Narkoba Koserse Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang 

Dilaksanakan oleh Polri, Mabes Polri, Jakarta, 2002, hal. 2. 
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dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

Sementara pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika, dijelaskan bahwa 

ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika 

secara terus menerus, toleransi dan gejala putus nakotika apabila penggunaan 

dihentikan. Sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan 

bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam 

konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis-jenis 

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat 

ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan 

dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan 

pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk Undang-undang 

Narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam pasal 13 

Undang-undang Narkotika, sebagai berikut. Pengaturan narkotika bertujuan 

untuk  : 

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; 

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan 

c. Memberantas peredaran gelap narkotika. 
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Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 14 

Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang 

pengertian tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika 

tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat 

dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya 

pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera 

dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan 

baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya. 

Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa 

penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik 

sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.  

Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya 

bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi 

perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena 

kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang 

untuk membeli narkotika. 

Dalam undang-undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, 

namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman 

saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal 

hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya didahului dengan pemufakatan 

jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi. Hal ini berbeda 

dengan tindak pidana dibidang psikotropika, karena dalam undang-undang 
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psikotropika ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan 

pokoknya, sedangkan pemberatan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan 

secara terorganisasi maupun dengan pemufakatan jahat tidak ada ancaman 

minimal pidananya. 

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau criminal law 

enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan 

kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni 

menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu 

penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan 

hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat 

terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut 

karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang 

bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.4  

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan 

hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu manjadi 

faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran 

narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan 

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan 

narkotika tersebut. 

                                                           
4 Siswantoro Sonarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 142. 
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Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang 

narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-

bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku 

lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya.5 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah 

dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. 

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. 

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan 

yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang 

regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan 

narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka 

kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

tujuan pengaturan narkotika adalah:  

                                                           
5
 O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana 

Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni. Hlm. 260. 
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a.  Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika;  

c.   Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;  

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna 

dan pecandu narkotika.  

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada 

seluruh jajaran aparat penegak hukum. Disisi lain, hal yang sangat penting adalah 

perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna 

menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap undang-undang nomor 

35 tahun 2009 tentang narkotika, maka peran para aparat penegak hukum 

bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan 

hukum terhadap tindak pidana narkotika yang akhir-akhir ini semakin marak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana narkotika diberantas oleh 

lembaga penegak hukum, dalam hal penegakan hukum serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi didalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan menuangkan 

hal tersebut ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “ PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis berpendapat bahwa 

rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan 

sistematis Penulisan skripsi yang dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika? 

2. Bagaimanakah langkah yang dilakukan para penegak hukum baik dalam 

upaya preventif maupun represif terhadap tindak pidana narkotika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan sistematika perumusan masalah sebelumnya, maka dalam 

penulisan skripsi ini diperlukan tujuan penelitian secara jelas yang ingin dicapai 

Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep normatif terhadap tindak pidana narkotika. 

2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan para penegak hukum  baik dalam 

upaya preventif maupun represif terhadap tindak pidana narkotika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh.  

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dalam upaya 

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. 

b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika. 

 

E. Kerangka Teori 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats), maka setiap tindak 

pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum 

dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak 

pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus 

maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian 
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abadi dan keadilan sosial.6 Menurut Moeljatno7, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut 

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada 

hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam 

undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, 

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.  

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk 

dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk 

keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan 

kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan 

menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu 

masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.8 

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara 

mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokan dengan rumusan 

Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiiliki unsur 

                                                           
6
 Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161. 

7
 Sudaryono dan Natangsa surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 112. 
8
    S. Wiljatmo. 1979. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm 20. 
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material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau 

dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.9 

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan 

melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-

unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak 

pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi :10    

1. Unsur kelakuan orang: 

2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil); 

3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); 

4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka 

umum; 

5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 

KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi; 

6. Unsur melawan hukum. 

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur 

dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu 

sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut 

diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua 

                                                           
9
   Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan  

Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25. 
10

  Ibid.. Hlm 115-116. 
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aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana 

pembagian dari tindak pidana meliputi atas :11  

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran; 

2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil; 

3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan; 

4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan; 

5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana 

commissionis per omisionem commisa; 

6. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangsung terus; 

7. Delik tunggal dan delik berganda; 

8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya; 

9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat; 

10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik. 

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan 

penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana 

narkotika yang dimaksud memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun 

demikian dalam kenyataannya para pelaku kajahatan justru semakin meningkat 

dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada 

kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya 

faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect 

terhadap para pelakunya.  

                                                           
11

  Ibid. Hlm 130-131. 
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Dilihat dari uraian singkat dari arti penyalahgunaan narkotika tersebut 

maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak 

pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak 

dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum 

pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak 

hanya berdampak buruk bagi para pengguna narkotika saja, tapi dapat berdampak 

buruk pada rusaknya generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.  

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Narkotika, banyak kasus yang 

menyangkut narkotika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil 

koplo, dan sabu-sabu. Namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut 

tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. 

Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Paredaran Gelap Narkotika 

dan Psikotropika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi 

konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang United 

Nations Convention Against Illict Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Subtances, 1998.12 

 

 

 

 

                                                           
12

 Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. Hlm. 156. 
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F. Metode Penelitian            

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka 

peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis penegakan 

hukum terhadap tindak pidana narkotika dan implementasinya baik secara 

preventif  maupun represif dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. “Penelitian Deskriptif 

adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.13
  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan 

pertimbangan bahwa telah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara 

narkotika di tahun 2010. 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut : 

 

                                                           
13

  Soerjono dan Abdulrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 23. 
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a. Data Primer 

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 

dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo, khususnya dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari : 

1).  Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan 

hukum primer yang digunakan adalah:  

a).    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

b). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  

2). Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait 

dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkotika 

sehinggga menunjang penelitian yang dilakukan. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, 

dan terminologi hukum. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, 

dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu 

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap obyek 

penelitian mengenai tindak pidana narkotika kepada akademisi dan para 

aparat penegak hukum khususnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo, 

Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum yang pernah menangani 

kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo baik dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis 

kualitatif.
14

 Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum khususnya dalam 

upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang akan didiskusikan 

                                                           
14

   Winarno Surakhmad. 1998. Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi. Bandung : Tarsito. Hllm 16. 

Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubunggan antara 

satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis 
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dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga 

pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. Data yang 

diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan 

reduksi data atau pengolahan data menghasilkan sajian data penelitian 

hukum dan dapat diambil kesimpulannya. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab: 

Dalam pendahuluan penulis menuliskan diantaranya yang mencakup latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

Tinjauan pustaka, terdiri dari empat sub-bab, yaitu tinjauan umum tentang 

tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika,  tinjauan umum 

tentang mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, dan tinjauan 

umum tentang penegakan hukum.  

Penulis menuliskan hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi 

menjadi dua sub-bab, yaitu normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika, langkah yang dilakukan para penegak hukum dalam baik dalam upaya 

preventif maupun represif terhadap tindak pidana narkotika. 

Pada bab penutup, berisi simpulan dan saran.  

 

 


