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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling 

menakutkan bagi generasi bangsa.Karena efek penyalahgunaan narkotika 

tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga pada 

perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari 

penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabenenya adalah 

generasi penerus nusa dan bangsa.Indonesiasebagai  salah  satu  negara  di  

dunia  yang  sangat  padat penduduknya, tentusaja merupakan pasar potensial 

narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang 

beradadi suatu negara termasukIndonesia yang setelah dilacak 

ternyatamempunyai jaringan Internasional.
1
Badan Narkotika Nasional 

menyatakan telah menangani sebanyak 26.347 kasus selama Januari sampai 

November 2011.Dari jumlah itu, sebanyak 33.299 orang telah ditangkap. 

Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.241 kasus 

adalah kasus narkotika, 8.400 kasus psikotropika, dan 9.00 lainya kasus bahan 

berbahaya lainnya. Sementara jumlah tersangka yang sudah ditangkap 

sebanyak 33.121 orang.Dengan rincian 12.011 orang untuk kasus narkotika, 

10.400 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.737 kasus bahan berbahaya 

lainnya.Sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun. Ada 

sebanyak 112 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 
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1.357tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 95 terpidana mati kasus 

narkoba sedang menunggu hukuman mati.
2
 

Penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan 

penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu 

penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana atau pidana 

(penal). Penegakan hukum secara pidana dilakukan melalui proses peradilan 

pidana, yang proses tersebut diawali dengan tahap penyidikan.Penyidikan 

berasal dari kata sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau 

mengamat-amati.
3
Tahap ini bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah 

melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai 

kesalahan yang telah dilakukannya atau pada tahap ini disebut tahap 

permulaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyidik akan mengimpun 

keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa 

tertentu yang berguna menghimpun keterangan-keterangan yang nantinya 

dijadikan berkas perkara yang nantinya akan dapat digunakan dalam tahap 

selanjutnya.  

Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor 

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam 

kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin 
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meningkatpula peredaran perdagangan narkotika dan psikotropika tersebut,
4
 

yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkotika. 

Penyidik dalam hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo 

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia”. Seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan 

sebagai penyidik haruslah memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi “Syarat kepangkatan pejabat 

sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah”.  

Mekanisme penyidikan tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan 

untuk perkara pidana yang lainnya, pada proses penyidikan dalam perkara 

tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

Narkotika dalam artian undang-undang yang lebih spesifik. Dari uraian 

tersebut diketahui bahwa proses beracara dalam perkara tindak pidana 

narkotika masih menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), namun ada pengecualian jika diatur secara khusus (atau 

menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika tersebut yang berlaku asas “lex specialis derogate legi generalis” 

yang berarti pada undang-undang yang lebih khusus dijadikan sebagai acuan 

yang berlaku mengatur tindak pidana tersebut lebuh spesifik. 
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Permasalahan tindak pidana narkotika merupakan hal yang menarik 

bagi penulis, oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan membahas proses 

pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dengan mengambil judul 

“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA 

SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penegakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini dalam 

tahap pelaksanaan hukum di tataran penyidikan terhadap kasus-kasus tindak 

pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika pasal 81 jo pasal 82 ayat (1) telah ditetapkan penyidik 

yang berwenang menangani perkara narkotika yaitu penyidik Polri, penyidik 

PNS, dan penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan judul 

yang diambil oleh penulis maka penelitian ini hanya ditunjukkan kepada 

penyidik kepolisian Negara dalam lingkup Polresta Surakarta. 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah pengaturan proses penyidikan dalam Undang-undang 

Narkotika, KUHAP, dan peraturan lain yang terkait dengan proses 

penyidikan tindak pidana Narkotika? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 

penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta? 

3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Surakarta dalam 

melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika? 
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C. Manfaat Penelitian  

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaturan proses penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana Narkotika.  

2. Untuk mengetahui lebih dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap 

pelaku penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta.  

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam 

melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika 

di Polresta Surakarta. 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain 

sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana 

khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana 

Narkotika.  

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik 

khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan 

penyalahgunaan Narkotika.  

b. Memberikan masukan kepada mereka yang tertarik meneliti masalah 

ini lebih lanjut. 
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D. Kerangka Pemikiran  

Pengertian dari narkotika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi “narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun 

semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan menjadi beberapa golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.  

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) KUHAP 

adalah”serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undangini untuk mencari bukti yang membuat terang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” . 

Setelah penyidikan maka dilakukanlah proses penuntutan yang 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum dimana jaksa penuntut umum dalam 

melakukan penuntutan dengan cara melakukan pembuktian melalui alat bukti.  

Setelah pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum maka maka 

hakim dapat menentukan maka hakim dapat berfikir apabila hakim telah 

mendapat keyakinan dari minimal dua alat bukti yang sah akan kebenaran dari 

perkara tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman apa yang 

akan dijatuhkan.
5
 

Berdasarkan proses penyidikan, penuntutan, dan putusan dapat 

disimpulkan penulis bahwa penyidikan dalam setiap perkara pidana 

merupakan tahap paling awal dari proses acara pidana  termasuk didalamnya 
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proses dalam tindak pidana narkotika dimana apakah asas “lex specialis 

derogate legi generalis”dan apakah asas tersebut berlaku dan penerapanya 

dilaksanakan pada tindak pidana narkotika. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Metode pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

pendekatan yuridis empiris. Kajian yuridisnya ditunjukkan dengan 

rumusan masalah nomor 1 dan 2 yaitu mengkaji pengaturan proses 

penyidikan dalam undang-undang Narkotika, KUHAP, dan peraturan lain 

yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan proses 

dalam pelaksanaan penyidikannya sedangkan kajian empirisnya 

ditunjukkan dengan rumusan masalah nomor 3, karena rumusan masalah 

ini akan melihat secara riil fenomena yang terjadi di masyarakat terkait 

dengan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika dan hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melakukan 

proses penyidikan.  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

yang memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tentang tindak 

pidana narkotika dan bagaimana pelaksanaan pada tingkat penyidikan oleh 

Polresta Surakarta berjalan sesuai dengan harapan dari terbentuknya 

Perundang-undangan narkotika yaitu mewujudkan masyarakat yang jauh 
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dari pengaruh negatif obat-obatan terlarang khususnya terhadap generasi 

muda yang menjadi penerus kepemimpinan Bangsa Indonesia.  

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta dengan pertimbangan 

bahwa telah beberapa kali memeriksa dan menyidik perkara tindak pidana 

Narkotika di wilayah hukum kota Surakarta dan tingkat tindak pidana 

narkotika yang cukup tinggi.  

4. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder, yaitu:  

a. Data primer  

Data tentang kenyataan-kenyataan atau fakta yang terjadi di 

masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan 

khususnya di Polresta, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika. 

b. Data sekunder  

1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan KUHP, KUHAP, UU No. 35 tahun 2009, tentang 

Narkotika, dan peraturan lain yang terkait tentang Narkotika.  

2) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi literature karya ilmiah 

yang terkait membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum 

Polresta Surakarta.  
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3) Bahan hukum tersier bersumber dari kamus dan ensiklopedi yang 

terkait dengan penyalahgunaan Narkotika.  

5. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, 

yang dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap 

penyidik Polresta Surakarta yang dalam penulisan ini sebagai obyek 

penelitian mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

b. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder 

dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literatur-

literatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 

perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dilakukan analisis 

data.  

6. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan 

cara menjabarkan data yang berupa hasil wawancara atau tannya jawab 

dengan aparat penegak hukum, khususnya kepada Kasatreskrim Narkotika 

Polresta Surakarta. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan 

data dan kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data 

menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil 

kesimpulannya. 
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F. Sistematika Skripsi  

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka 

skripsi ini dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika skripsi. 

Pada Bab II terdiri dari tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian dan 

ruang ruang lingkup kewenangan, Pengertian dan mekanisme penyidikan 

perkara pidana menurut ketentuan normative, Syarat-syarat pemidanaan. 

Pada Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yang berisi tentang 

Proses pengaturan penyidikan dalam undang-undang yang terkait Tindak 

Pidana Narkotika dan Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkotika di Polresta Surakarta, Hambatan yang dihadapi oleh 

penyidik Polresta Surakarta dalam melakukan proses penyidikan terhadap 

pelaku penyalahgunaan narkotika.  

Pada Bab terakhir berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 




