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PERSEMBAHAN 
 
 

Bismilahirohmannirohim … 

Segala puji syukur saya curah kan untuk sang pencipta semesta alam sang 

penentu kelahiran,kematian  seluruh makhluk hidup di dunia ini Allah SWT. 

Teriring sholawat serta salam untuk junjungan besar kita, sang pencerah, sang 

revolusioner sejati, nabi besar Muhammad.Saw dimana beliau menjadikan seluruh 

umat muslim menjadi manusia yang cerdas beradab beretika berbudaya dan 

bermartabat, sehingga tidak ada pembodohan dan kesenjangan sehingga terciptalah 

seorang kholifah dimuka bumi ini sebagaimana tujuan diciptakannya manusia. 

 Skripsi ini saya dedikasikan untuk almamater tercinta saya Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk bapak dekan yang saya hormati,       

Dr. Natangsah Surbakti. SH, M.Hum, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk 

Bunda Kuswardani.SH.M.Hum (pembimbing dua skripsi) bunda murid ngaturaken 

matur sembahnuwun untuk bimbingannya untuk pengertiannya,untuk wejangannya, 

maaf saya selalu membuat bunda marah ketika saya tanyakan tentang hasil konsultasi 

semoga kebaikan kesabaran bunda di berikan balasan kesuksesan kesehatan yang 

slalu tercurahkan untuk bunda dan keluarga, terimaksih yang sebesar besarnya untuk 

Bp. Hartanto. SH. M.Hum (pembimbing satu) terimaksih untuk kemudahan 

konsultasinya pak bab I-IV semoga bapak diberikan kesehatan kesuksesan dan 

kebahgian yang melumpah, saya ucapkan terimakasih untuk pembimbing akdemik 

saya ibu Wardah Yuspin, SH… terimaksih untuk wawasan dan pengarahannya, 

terimakasih untuk bapak dan ibu dosen tercinta, prof dimyati, Prof Harun. Bpk. 

Ikshan (domisioner dekan) Bp. Daryono, Bp Kelik, Bp. Darsono (terimakasih 

sampun di perjuangkan nili saya),ibu Emy (bunda trimakasih atas segala bantuanyya 

kemarin tanpa bantuan bunda saya tidak bisa lulus) Bp. Johana Jusak, Bpk. 

Sandjoyo. Ibu Septarina, Ibu Nuswardani, Ibu Inayah dan semua dosen yang saya 

hormati, terimaksih KA TU Bunda Komariah (terimakasih bunda smpun membantu 

saya mati matian maaf untuk salah salah kata atau perbuatan saya) juga untuk semua 

staf tata usaha fakultas hokum muhammdaiyah Surakarta.  
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 Sekripsi ini saya dedikasikan untuk keluarga tercinta saya Bp. Soepar. JS dan 

Srisulastri, ayah bunda akhirnya anakmu ini lulus dan sedikit mengurangi beban 

yang selalu menghinggapi, trimakasih untuk doa dan perjuangan mu ayah ibu 

mungkin kelulusan anakmu ini sedikit menjadi penawar dahaga kalian, skripsi ini  

bias selesai tak lepas berkat restu dan doa ayah dan bunda. 

Bunda maaf anakmu ini slalu membuatmu menangis saat anakmu ini 

meminta restu untuk menemui pembimbing skripsi, kata kata mu slalu aku jadikan 

semangatmu “ yo lhe mugo anak ku lanang entuk kamulyan,entuk berkahe gusti lan 

iso cepet wisuda “ sembari mengeluarkan suara tangis.Ayah ngapunten bilih putro 

terlambat untuk wisuda aku bangga menjadi anak seorang prajurit, seorang pemipin 

lahir dari darah POLRI. 

 Skripsi ini saya dedikasikan untuk kakak saya alm.mas joko susilo terimaksih 

mas prinsip prinsip dan didikanmu insyaalah akan saya lakukan sbaik mungkin, 

semoga Allah memberikan pengampunan dosa dan ditempatkan ditempat terbaik 

disisiNya. 

Skripsi ini saya dedikasikan untuk keluarga baru mbk. Fitri erna vidayanti.Sh. 

matursuwun untuk dedikasimu terhadap keluarga, dedikasimu untuk adik – adikmu 

perjuangan mu slalu akan kujadikan cambuk disaat adikmu ini mulai kehilangan arah 

aku doakan agar slalu diberikan kesuksesan, kesehatan kebaikan yang ada diseluruh 

muka bumi ini aku saying kamu mbak, dan selamat dating dikeluarga kami Mas agus 

purwanto sebagai suami dari kakak ku fitri erna vidayanti, semoga dilancarkan 

pangkat dan karirmu di POLRI terimakasih untuk nasehat nasehatmu, terimaksih 

juga untuk keponakanku yang cantik yang gendut yang pinter yang berprestasi 

pertahankan juaramu nak. Kejar cita-citamu sebagai dokter amien I love u Bella ayu 

purwa shinta putri. 

Skripsi ini saya dedikasikan untuk keluarga alm.Bpk Haryo widoyono, Bad 

an ibu Triningsih.Sh, terimaksih telahmenjadi pengganti orang tua saya disolo 

tercinta, semoga Allah SWT memberikan balasan yang indah untuk bpk daan ibu, 

terimaksih untuk sayangku FIBRIA DAMAYANTI  terimakasih ya sayang dah 

sering ingetin untuk focus, slalu bantu disetiap kesulitanku dalam hal apapun 

dimanapun aku saying kamu selalu, oia semoga cepet nyusul diwisuda dan 
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mendapatkan gelar sarjana hukum tosssssssssss hehehehehe, terimaksih buat adik 

adiku Yane dan meysha ayoo kuliah dan sekolah yang rajin jagan nyontoh mas ya 

hahahaha pokoknya love u all.. 

Skripsi ini saya dedikasikan untuk KELUARGA BESAR BEM FH UMS 

terimaksih untuk senior dan guruku ; kanda Hanif ashabib rosyid.sh (gubernur bem 

fh 2007) kanda rangga prawirasentika (ketua umum bem fh 2009), kanda Ario djehan 

dan untuk wakil saya pak wapres Asmar Husein.Sh HORAAAASSS perjuangan kita 

saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden beserta jajaran BEM FH UMS 

2010 sangat indah kawan. Terimaksih juga buat adinda adindaku BEM FH UMS Aan 

(penerus tahtaku sebagai presiden periode 2011), Benu, bramanto, edi, faisal 

(presiden periode 2012), wahyu mumuk (presiden periode 2013), satria, El, topik  

(presiden periode 2014 ) Dias ,Danang Cyntia, Ayuk, Tika, Unggul dan seluruh 

keluarga besar BEM FH UMS periode 2014 dan maaf untuk kanda dan adinda yang 

belum tersebut namanya “iso uakeh rek nama kalian disini yang penting semua satu 

keluarga yang tidak akan pernah terputuskan oleh apapun.   

HIDUUUP MAHASISWA…!! 

HIDUP BEM FH UMS….!!  

Terimaksih untuk kawan seperjuangan saya DPM, RECHTA, NOVUM , 

JUSTICE dan IMM terimaksih telah berjuang bersama saya dan BEM FH UMS… 

Skripsi ini saya dedikasihkan untuk keluarga besar  HMI kom UBK cab 

SUKOHARJO kanda Arif giyanto, kanda Rauf, Yunda Anis Kanda Husni dan semua 

sodaraku HMI (himpunan mahasiswa islam se tanah air ).  

  Skripsi ini saya dedikasikan untuk Teman – temanku  2007 apriliyanto, 

budhe ika, kompor, pamong woiii aku lulus akhire hahahaha, terimakasih juga untuk  

temen FUDO BAND lutfi, deny, pandu dan ilham. Terimaksih untuk BABYS 

WAYS, LOST ANGELS dan JS SYNDROME koko win 58, vega drummer kecil, 

nopan vian thx all you rock man …!!!! 

Terimakasih untuk brand saya TSL GUITAR terimaksih untuk gitar yang 

cantik om tutug srilanang, terimaksih untuk INSOMNIA WEAR adik – adiku Iim 

Khoirul fata, Irfan ahsany, dian anggoro bajune kerenn sukses terus…. 
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Terimakasih untuk inspirasi gitar saya SLASH dan Om JOHN PAUL IVAN 

terimakasih udah di ajarin ilmu gitar yang bermanfaat dan di ajak maen bareng 

dipanggung bersama om ROY JECHONIAH pengalaman yang sangat luar biasa.. 

 Masih pengen nulis yang buanyak tapi sudah bingung mau nulis apa, 

pokoknya yang jelas saya TANGGUNG PRIYANGGO TRI SAPUTRO 

mengucapkan banyak terimaksih untuk semuanya yang pernah ada dalam sejarah 

hidupku dan semua pihak yang telah membantu saya semoga kita termasuk golongan 

orang orang yang beruntung amien amien amien ya robal alamin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SW, karena atas Rahmat-Nya 

Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul: “KAJIAN 

YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TEKNIK 

PEMBELIAN TERSELUBUNG OLEH PENYIDIK POLRI BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” sebagai 

syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis 

miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan 

dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis 

ucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.  

2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.  

4. Ibu Kuswardani, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang penuh bijaksana 

memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.  
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5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.  

6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  

7. Semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan 

skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya 

dan para pembaca umumnya.  

 

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

 

 

Surakarta,   Desember 2014 

Penulis  
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ABSTRAK 
 

Tanggung Priyanggo Tri Saputro. NIM. C100070160. 2014. Kajian Yuridis 
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh 
Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui profil pengaturan hukum tentang 
penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. 2) Mengetahui apakah 
pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana. 3) Mengetahui kewenangan  normatif penyidik Polri dalam proses 
penyidikan tindak pidana narkoba. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Profil pengaturan hukum tentang 
penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam 
pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j 
Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Kedua, 
Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai 
tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan. Dalam 
pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik 
berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Ketiga, Kewenangan  normatif 
penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
Kata Kunci: Tindak Pidana Narkoba, Pembelian Terselubung  




