
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan 

kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka 

sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh 

kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. 

Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan 

menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang 

lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak 

pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan 

asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyidikan meliputi 

kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang 

dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh 

penyidik Polres Sukoharjo. 

Penyitaan ini  erat  hubungannya dengan  kewenangan Polri sebagai  

penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama 

bila  adanya  dugaan  telah  terjadi suatu perbuatan pidana. 1) 

Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38  Undang-

undang  Nomor 8 Tahun 1981  tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

                                                           
        1)  Bambang  Poernomo.  1996.  Asas-Asas   Hukum Pidana.  Yogyakarta. Seksi Kepidanaan 
Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, Halaman 57. 
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Pidana (KUHAP) dinyatakan  bahwa  penyitaan  hanya  dapat  dilakukan oleh 

penyidik  dengan surat izin ketua  Pengadilan  Negeri setempat, walaupun  dalam 

keadaan yang  sangat  perlu  dan mendesak  penyidik harus segera bertindak  dan  

dapat melakukan  penyitaan hanya atas benda  bergerak  dan wajib segera 

melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan  

sangat  erat hubungannya dengan hak-hak azasi  manusia.  Dalam melakukan 

suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbangan yang layak. Imbangan antara 

kepentingan instansi yang dalam  melakukan penyitaan  terhadap orang  yang 

disangka  telah melakukan  tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan 

orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan  masyarakat dimana orang 

tersebut memegang  peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana. 2) 

Penyitaan  dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang  dapat  

diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu  mengeluarkan 

perintah  melakukan  penyitaan atas permintaan  jaksa dan waktu  menerima  

pengaduan dari  terdakwa.  Banyaknya aturan  tentang  penyitaan  memberi  

petunjuk  adanya usaha  dari  pembentuk Undang-undang untuk  membatasi 

tindakan  penyitaan pada keadaan-keadaan yang  secara obyektif  dirasa  sangat 

perlu   sehingga  hak  azasi manusia tetap dijunjung tinggi. Meskipun demikian  

dapat  ditemukan beberapa kekurangan dalam hal penyitaan ini, misalnya : 

                                                           
        2)  Leden  Marpaung, 1992, Proses Penanganan  Perkara  Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
Halaman 79. 
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a. Polisi tidak menunjukkan surat perintah penyitaan dalam melakukan  

penyitaan  sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. 

b. Hakim  dalam hal ini dapat memberi  atau menolak ijin perpanjangan waktu 

penyitaan, tidak diwajibkan untuk menyelidiki perkaranya dengan 

mempertimbangkan alasan-alasannya, maka untuk itu penyitaan dilakukan  

semata-mata  untuk  dapat mempermudah pelaksanaan pengusutan. 3) 

Seringkali dijumpai seorang tersangka  mengalami penyitaan  oleh  aparat 

penyidik sebagai tindakan darurat, tanpa memenuhi ketentuan hukum mengenai 

penyitaan atau bahkan tersangka dikenai tindakan  lain yang dirasa sebagai 

penderitaan oleh tersangka. Penyidik seringkali tidak memperhatikan hal-hal 

yang seharusnya  dipenuhi sebagai dasar mengambil tindakan hukum, sehingga 

dapat terjadi kesalahan prosedural dalam pelaksanaan penyitaan terhadap 

tersangka tindak pidana. Oleh karena itu dalam hal penyitaan perlu 

dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara penyitaan terhadap 

barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani polisi 

sebagai aparat penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan. 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 

dan atau menyimpan di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berujud untuk kepentingan "pembuktian" dalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 16 

KUHAP). Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik) sebagaimana dirumuskan 

                                                           
        3)  Leden  Marpaung, 1992, Ibid., halaman 84. 
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dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang 

disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf 

b,40, 45 ayat (2), 46 (2), 181 Pasal ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf i, 205 ayat 

(2) dinamakan juga sebagai "barang bukti" adalah berfungsi (berguna) untuk 

kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 4) 

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah menjadi 

masalah nasional yang perlu ditanggulangi setuntas mungkin. Ancaman bahaya 

narkotika dapat menjadi batu rintangan bagi kelancaran pembangunan sumber 

daya manusia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Kalangan anak muda sesuai perkembangan mentalnya, mudah terpengaruh ke 

dalam pemakaian narkotika. Terutama para remaja, karena masa remaja 

merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, 

menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan 

kepribadian. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap 

negara Indonesia, karena apabila sampai terjadi pemakaian narkotika secara 

besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit. 

Implementasi penegakan hukum  pidana  materiil artinya bagi pelanggar 

peraturan hukum harus  dijatuhi pidana, dan untuk keperluan tersebut maka  

hukum pidana  formil dalam pelaksanaannya harus  tetap melindungi  hak-hak  

asasi  tersangka  atau  terdakwa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, 

salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum. Upaya untuk melindungi  

                                                           
        4)   Bambang  Poernomo.  1996, Ibid., halaman 92. 
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kepentingan  masyarakat  agar pelaku tindak pidana tidak membahayakan dan 

merugikan masyarakat  banyak, maka KUHAP memberikan  kewenangan bagi 

pihak penyidik untuk menghentikan kebebasan dan kemerdekaan tersangka atau 

terdakwa dalam bentuk penahanan. Namun juga KUHAP memberi kesempatan 

kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum sejak 

pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di pengadilan. 5) 

Perkara penyalahgunaan narkotika penanganan terhadap perkara ini tetap 

melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasar pada KUHAP. 

Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan 

dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-

bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka 

pemeriksaan dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai 

dengan Pasal 39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15  KUHAP adalah 

benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau 

keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara 

langsung untuk melakukan tindak pidana; yang dipergunakan menghalang-

halangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan 

tindak pidana). Barang bukti ini dapat disita penegak hukum dan menjadi 

tanggungjawabnya atas rusak atau hilangnya barang bukti tersebut. 

                                                           
         5)  Susilo Yuwono, 1992, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan 
Prosedur, Penerbitan Alumni, Bandung, 1992, Halaman 46 
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Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab 

terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena 

barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada 

kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang 

disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, 

dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.6) Dengan 

adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau 

rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-

ketentuan peraturan ada. Kepolisian yang berwenang bertanggungjawab secara 

penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam 

kekuasaannya. 

  Berdasar uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

tindakan penyitaan barang bukti dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort 

Sukoharjo dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.  Oleh karena itu 

penulis  merasa tertarik  untuk  melakukan penelitian guna menyusun skripsi 

dengan judul: TINDAKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA      

DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO. 

 

 

                                                           
   6) Erni Widhayanti, 1989, Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang Penyidikan, 
Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 36. 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasar pengamatan pada prapenelitian di Polres Sukoharjo, maka  

penulis merasa  perlu untuk mengadakan pembatasan permasalahan penelitian 

pada :  Penyitaan Barang Bukti Dalam Kasus Narkotika di Polres Sukoharjo. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan  masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika dalam proses 

penyidikan di Polres Sukoharjo ? 

2. Bagaimana   resiko  dan  tanggung  jawab  penyitaan  terhadap   rusak  atau 

hilangnya barang  bukti  yang disita  oleh penyidik Polres Sukoharjo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, maka  tujuan penelitian ini adalah : 

      a.  Tujuan Obyektif 

     1)  Mendapat gambaran sejelasnya tentang pelaksanaan penyitaan barang bukti 

kasus narkotika dalam proses penyidikan di Polres Sukoharjo. 

     2)  Mendapat gambaran selengkapnya mengenai resiko dan tanggung jawab 

penyidik terhadap  rusak atau hilangnya barang  bukti  yang disita. 

       b. Tujuan Subyektif 

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi 

untuk dianalisis dan disusun dalam bentuk skripsi sebagai salah satu  syarat 

untuk  mencapai  gelar sarjana dalam  ilmu hukum  pada  Fakultas  Hukum   

Universitas  Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

          Berdasar permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  masukan  pemikiran di  

bidang  ilmu  hukum  khususnya  hukum pidana yakni tentang  kriteria 

persyaratan subyektif maupun permasalahan yang timbul dalam  

melakukan  penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  gambaran  secara  

realistis solusi yang dilakukan aparat penyidik dalam mengatasi 

permasalahan  yang  timbul dalam pelaksanaan penyitaan  terhadap barang 

bukti tindak  pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani Polres 

Sukoharjo. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi  aparat  penegak 

hukum, khususnya Polres Sukoharjo dalam rangka menjalankan tugas 

penyitaan  barang  bukti tindak  pidana penyalahgunaan narkotika, agar sesuai 

dengan   peraturan  perundangan  KUHAP dan perundangan  lainnya  yang 

relevan. 

F.   Kerangka Pemikiran 

                Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana telah 

diuraikan di atas, POLRI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 
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selalu mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, termasuk wewenang untuk melakukan pemeriksaan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk perkara pidana. 7) 

                 Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. 

Pasal I butir 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan pengertian 

bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidara guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang".  

                 Sedangkan Pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan 

pengertian bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".  

                 Penyidikan atau opsporing adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-

pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka 

mendengar kabar yang sekedar beralasan dengan jalan apapun, bahwa ada terjadi 

sesuatu pelanggaran hukum".8) 

                                                           
          7)  Erni Widhayanti, 1989, Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang Penyidikan, 
Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 39 
              8)  De Pinto, (dalam Andi Hamzah), 2000, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, hal. 1l8. 
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                 Kegiatan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya. Penyelidikan merupakan sub bagian dari kegiatan penyidikan yang 

tujuannya adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan atau bukti-bukti permulaan 

yang nantinya akan dipergunakan pada tahap pemeriksaan penyidikan. Apabila 

yang diselidiki ternyata benar-benar merupakan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana, maka berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan terhadap 

tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. 

                  Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tarap penyidikan. 

Sesudah lewat tarap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas 

nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan penyitaan hanya 

dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan  Pasal 38 tersebut, telah 

ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan 

penyitaan. 

                   Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak 

terjadi simpang siur seperti yang dialami masa lalu dimana Polri dan penuntut 

umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status 

mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.  

Seperti halnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindakan 

penggeledahan, maka KUHAP menetapkan bahwa pejabat yang berwenang 

melakukan penyitaan adalah Pejabat Penyidik (Pasal I butir 16 jo Pasal 38 s/d 46 

KUHAP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, apabila Penuntut Umum atau Hakim 
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memerlukan suatu benda untuk disita sebagai barang bukti/alat bukti maka 

pelaksanaan penyitannya dilakukan oleh penyidik. 

Dalam hal Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara pidana, 

menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti 

atau alat bukti maka melalui wewenang dalam pra-penuntutan memberikan 

petunjuk kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan. Apabila dalam 

pemeriksaan persidangan Hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap 

suatu benda, maka untuk keperluan tersebut Hakim mengeluarkan penetapan yang 

berisi perintah untuk melakukan penyitaan. Penetapan Hakim tersebut sesuai 

dengan ketentuan (Pasal 13 jo Pasal 14 huruf j KUHAP) oleh PU diteruskan 

kepada Penyidik untuk dilaksanakan penyitaannya. 

Penyitaan  sebagaimana rumusan Pasal  38  KUHAP yang berbunyi 

sebagai berikut : 

a. Penyitaan  hanya dapat dilakukan oleh  penyidik dengan surat ijin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat. 

b. Dalam  keadaan  yang sangat perlu  dan  mendesak bilamana  penyidik  harus 

segera  bertindak  dan tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat   ijin 

terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat  (1) maka penyidik  dapat 

melakukan  penyitaan  hanya atas  benda bergerak dan untuk itu wajib  segera 

melaporkan   kepada  Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh 

persetujuannya. 
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Narkotika berpengaruh yang tertuju kepada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sedang pada 

narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan 

tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat 

menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotripika dapat 

mengakibatkan pada ketergantungan. 9) 

Ketergantungan obat (Drug Dependence) adalah suatu psikis (kejiwaan), 

dan kadang-kadang  fisik (jasmaniah), yang diakibatkan oleh   interaksi (saling  

mempengaruhi) antara organisme  (misalnya manusia) dan suatu obat yang 

ditandai secara  khas oleh kelainan-kelainan di bidang tingkah laku  dan di  

bidang  lainnya  yang  selalu  meliputi  suatu kompulsi   (dorongan  kehendak  

yang  tidak   bisa dihambat)  untuk  memakai obat itu  secara  terus menerus atau 

secara periodik agar diperoleh  efek-efek  psikis,  dan kadang kala  untuk  

menghindari perasaan tidak enak apabila obat itu tidak ada. Seseorang bisa 

menggunakan obat dalam jumlah yang makin meningkat untuk mendapatkan efek 

semula yang  diinginkan (toleransi) dan  seseorang  dapat tergantung kepada lebih 

dari satu macam obat. 

Ketergantungan fisik atau jasmaniah (Physical  Dependence)  adalah suatu  

keadaan  yang  ditandai oleh   gangguan  jasmaniah  yang   hebat   apabila 

                                                           
              9) Gatot Supramono. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan, halaman 153. 
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pemberian  suatu  obat  dihentikan.  Keadaan   ini timbul  sebagai  hasil 

penyesuaian  diri  terhadap adanya obat dalam tubuh secara terus-menerus dalam 

jangka  waktu yang cukup  lama.  Gangguan/kelainan yang timbul disebut 

Sindroma (Withdrawal Syndrome) atau  keadaan  lepas obat, dan  bersifat  

spesifik untuk masing-masing tipe/jenis obat. Kelainan  ini dapat juga meliputi 

kelainan psikis. 

Ketergantungan Psikis/Psikologis (Psychic Dependence) adalah  suatu 

keadaan di  mana  suatu obat menimbulkan perasaan puas dan nikmat sehingga 

mendorong  seseorang untuk memakainya lagi  secara terus-menerus atau secara 

berkala/periodik sehingga diperoleh kesenangan/kepuasan   terus-menerus atau 

dapat dihindarkan perasaan tidak enak apabila obat itu tidak ada. 10) 

Penegak hukum dalam melaksanakan Undang-undang tentang Narkotika 

maupun Psykotropika harus dapat membedakan antara pengedar dan pemakai. 

Para pengedar inilah sebenarnya yang harus diberikan sanksi pidana yang berat, 

sedangkan terhadap pemakai yang telah mengalami ketergantungan inilah perlu 

dicantumkan catatan agar dilakukan upaya-upaya rehabilitasi.  Polri harus berlaku 

selektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

obat atau zat-zat tertentu.    

                                                                                                                                                                      
  
          10)  Wreniswiro Widarto, 1996, Alat Bukti dan Kekuatan Pembutian di Dalam Proses Pidana, 
Yogyakarta, Liberty, halaman 39. 
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Pemakai atau pengguna narkotika itu sebenarnya korban, pasien ataukah 

kriminal. Otomatis mereka menyandang ketiga-tiganya, tergantung dari sudut 

pandangnya. Tiap orang dengan kepentingannya sendiri-sendiri akan memiliki 

pandangan berbeda atas suatu kasus. Para ulama akan melihat dengan penuh rasa 

iba yang berupaya merehabilitasi dan menyebutnya sebagai “korban”, Dokter 

melihat sebagai “pasien” yang perlu untuk disembuhkan. Sedangkan Polisi akan 

melihatnya sebagai “kriminal” sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengguna atau  

menyalahgunakan Narkotika juga dapat dipidana. 

 

G.  Metode Penelitian 

Penelitian tentang tindakan penyitaan barang bukti dalam penyidikan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo 

ini menggunakan metode sebagai berikut : 

      1.  Metode pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis ditujukan untuk mengkaji peraturan 

perundangan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai 

dengan hukum positif di Indonesia. 11) Aspek empiris dimaksudkan mengkaji 

pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

                                                           
        11)  Mardalis, 1990. Metode Penelitian Sutau Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, 
halaman 31. 
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narkotika yang ditangani penyidik Polres Sukoharjo, khususnya berkaitan 

dengan penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

2.  Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk memberikan gambaran 

tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan 

penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres 

Sukoharjo. 

3.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polres Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa di 

Polres Sukoharjo terdapat banyak data yang penulis butuhkan mengenai 

penyidikan tindak pidana narkotika. Di samping itu pihak Polres telah 

mengijinkan penulis melakukan penelitian tentang penyidikan tindak pidana 

narkotika guna menyusun skripsi. 

4.  Jenis Data 

     Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu : 

     a. Data Primer 

          Data primer adalah nara sumber yang diperoleh secara langsung di 

lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah kenyataan atau fakta yang 

terjadi dalam masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukun di lembaga 

peradilan, khususnya Polres Sukoharjo, berkaitan dengan tindakan 

penyitaan bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
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     b. Data Sekunder 

            Data sekunder dalam penelitian ini dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya, yakni : 

   a)  Bahan Hukum Primer 

Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Kitab Undang-undang Dasar 1945. 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

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

         b)  Bahan Hukum Sekunder 

Kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah tindakan penyitaan 

barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

di Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo. 

c) Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Hukum 

2) Ensiklopedia Hukum 

3) Kamus Umum Bahasa Indonesia. 
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       5.  Teknik Pengumpulan Data            

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan 

dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 12) 

      a. Studi Kepustakaan 

    Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara   

menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi, 

laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai tindakan penyitaan barang 

bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

      b. Wawancara 

          Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan 

data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya 

jhawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang 

ditanyakan (interview guide) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang 

telah disusun dan disajikan responden. Wawancara dilakukan terhadap 

AKP Suparmin, Kasat Narkoba Polres Sukoharjo dan Bripka SH. Purwito, 

penyidik pembantu Polres Sukoharjo. 
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       6. Teknik Analisa Data 

Pada penelitian hukum ini, pengolahan data hakekatnya adalah suatu 

kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyalahgunaan Narkotika 

yang ditangani Polres Sukoharjo. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 

dan mengkontruksinya. Data penelitian yang telah terkumpul dari beberapa 

bahan hukum tersebut, selanjutnya di olah dan di analisis secara deduktif (dari 

hal yang umum ke hal yang khusus).13)  

Analisis penelitian ini menggunakan silogisme induktif – deduktif yakni 

kajian secara khusus terhadap kasus-kasus melalui kegiatan interpretasi 

dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai 

kerja analisis induktif.                   

 

H.  Sistematika Skripsi 

                Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana 

antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematka dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut :    

                                                                                                                                                                      
           12)  Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, Halaman 40. 
           13)  Soerjono Soekanto, 1988, Ibid., Halaman 52. 
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                Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat keseluruhan isi 

skripsi yang teridiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

               Bab II adalah tunjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi 

ini yang meliputi tinjauan umum tentang penyidikan, pengertian penyitaan dan 

tindak idana penyalahgunaan narkotika. 

              Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis menguraikan 

dan membahas mengeni pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika 

dalam proses penyidikan dan resiko serta tanggungjawab penyitaan terhadap 

rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Sukoharjo. 

              Bab  IV adalah kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari 

uraian skjripsi pada bab-bab terdahulu serta saran sebagai penutup. 

        


