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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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, pengawasan yang ketat dan 

seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan 

penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah 

penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan 

istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan 

istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. 

Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang 

zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa 

lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka 

hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, 

kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. 

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan 

dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain 

penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, 

ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu 

bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga 
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dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya 

di Indonesia. 

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, 

mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai 

pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari 

penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup 

hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan 

perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif 

dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika. 

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin 

mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam 

generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan 

angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka 

kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda 

Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang 

lebih Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian 

akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan 

biaya-biaya yang lainnya
1
. 

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan 

narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para 

korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang 

                                                           
1
 Deputi Bidang Pencegahan, 2017. Narkoba dan Permasalahannya, Cet. Kedua, Jakarta: Badan  

Narkotika Nasional RI, hal. 1. 
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Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin 

meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. 

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di 

buatnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan 

perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan 

narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena 

Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam 

menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika
2
. 

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 

tentang proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103. Di 

dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan 

adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan 

narkotika. 

Ditinjau dari perundang-undangan Indonesia dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 

mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia 

atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan,sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa 

                                                           
2
 Saputro, Tanggung Priyanggo Tri, 2014. Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 

melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, hal. 4. Diakses dari : http://eprints.ums.ac.id/31962/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf. 

http://eprints.ums.ac.id/31962/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
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penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 penyidikan dapat 

dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik 

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain Badan Narkotika 

Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peranan 

penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

narkotika.  

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika 

Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 64 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: 

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang 

selanjutnya disingkat BNN.  

2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 

pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah 

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang 

bergerak pada bidang, pencegahan narkotika pemberantasan 

narkotika,peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika yang 

bertanggungjawab langsung kepada presiden, BNN terdiri dari praktisi 

hukum dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai 

kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dua kewenangan 

tersebut dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus 
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operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. 

Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika 

Nasional pun ditingkatkan. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sebagai alat negara, polisi memiliki 

peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman 

kepada masyarakat, sehingga peranan kepolisian disini sangat penting dalam 

mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. 

Terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkotika, Polri 

merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh 

kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya 

diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan 

hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan 

Hukum Acara Pidana. 

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana 

memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. 
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KUHAP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar 

diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses 

hukum yang patut dicermati. 

Perkembangan tindak pidana narkotika dari waktu ke waktu 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus 

yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena 

gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan 

sedangkan kedalamannya tidak terukur. Tindak pidana narkotika tidak 

lagidilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang 

secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi 

dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di 

tingkat nasional maupun maupun internasional. 

Kasus peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah (Jateng), tergolong 

cukup tinggi. Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Muhammad Nur 

menyebutkan, kasus peredaran narkoba di Jateng menduduki ranking kelima 

secara nasional. Dia menyebutkan, dengan posisi ranking lima ini, jumlah 

pengguna narkoba di Jateng diperkirakan mencapai 1,16 % dari jumlah 

penduduk, atau sekitar 300 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, dia 

menyebutkan, hampir semua lapisan masyarakat dengan berbagai profesi, 
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yang sudah terkontaminasi kasus narkoba. Tak terkecuali, di kalangan 

penegak hukum. Bahkan dia menyebutkan, hampir semua desa di wilayah 

Jawa Tengah, ada warganya yang terpapar narkoba
3
. 

Di wilayah hukum Polrestabes Semarang kasus narkotika tergolong 

tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1. 

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika 

Satresnarkoba Polrestabes Semarang 2016-2018 

No Tahun Kasus Tersangka 
Gender Tersangka 

Laki Perempuan 

1 2016 175  237 190 47 

2 2017 198 247 239 8 

3 2018 287 360 352 8 

Sumber : Polrestabes Semarang, 2019 

Maraknya kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh 

Polrestabes. Betapa pentingnya hal ini untuk di sadari oleh aparat penegak 

hukum maupun masyarakat karena itu pentingnya masalah ini untuk dikaji 

lebih jauh. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran BNN dan Penyidik Polri 

dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum 

Polrestabes Semarang”. 

 

 

                                                           
3
 Jateng Ranking Kelima Kasus Peredaran Narkoba, (https://nasional.republika.co.id/ berita/ 

nasional/ daerah/ popmte384/ jateng - ranking - kelima - kasus - peredaran - narkoba, diakses 14 

Mei 2019). 

https://nasional.republika.co.id/%20berita/%20nasional/%20daerah/%20popmte384/%20jateng%20-%20ranking%20-%20kelima%20-%20kasus%20-%20peredaran%20-%20narkoba
https://nasional.republika.co.id/%20berita/%20nasional/%20daerah/%20popmte384/%20jateng%20-%20ranking%20-%20kelima%20-%20kasus%20-%20peredaran%20-%20narkoba
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan 

tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang? 

2. Bagaimana peran penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana 

narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik polri dan Badan 

Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di 

Wilayah Hukum Polrestabes Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui peran penyidik Polri dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik polri dan 

badan narkotika nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika 

di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat berguna 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, wacana, dan 

wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum pidana mengenai 

tinjauan yuridis peran penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.  

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan 

pertimbangan dalam menangani tindak pidana narkotika di Semarang dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan 

pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana narkotika. 

E. Metode Penelitan 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah 

memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan 

secara kompleks. Pendekatan kualitatif tidak terlalu membutuhkan data 

yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. 

Berbeda dengan halnya pendekatan kuantitatif yang membutuhkan 
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banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam 

kategori-kategori lebih mudah
4
.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena karena 

secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini, yakni peran Badan Narkotika 

Nasional dan Penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana 

narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Penelitian deskriptif 

dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan 

fakta-fakta mengenai objek secara sistematis, dan akurat. Dalam 

penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya.
5
 

Fakta-fakta hasil penelitian dianalisis dengan peraturan-peraturan 

perundang-undangan, asas dan teori hukum.  

3. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi 

terkait peran BNN dan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Dengan elemen 

penelitian: 

a. 1 orang Penyidik di Satres Narkoba Polrestabes Semarang.  

b. 1 orang Penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa 

Tengah.  

c. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

                                                           
4
 Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada. Hal. 167. 
5
 Kuntjojo, 2009. Metodologi Penelitian, Kediri, hal. 42. 
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d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

g. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para 

ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, meliputi: 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas
6
. Dalam penelitian ini 

menggunakan: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya buku, rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian. 

                                                           
6
 Marzuki, Peter Mahmud, 2006. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, hal. 141. 
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3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan 

lain-lain
7
. 

b. Wawancara  

Melakukan wawancara secara mendalam dan langsung 

dengan para narasumber terkait judul penelitian, yaitu: 

1) Penyidik di SatresNarkoba Polrestabes Semarang. 

2) Penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Dalam memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, 

maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan 

penyajian data yang dilakukan dengan cara editing, coding setelah itu 

dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul 

melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya 

disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang 

disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum
8
. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah 

                                                           
7
 Cendana, Allanis, 2017. Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim Dihubungkan dengan Hak 

Asasi Terdakwa, Jurnal Lex Administratum Vol. V No. 4. hal. 139. Diakses dari: 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/16138/15643. 
8
 Marzuki, Peter Mahmud. Op.Cit., hal. 80. 
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laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh
9
. Prosedur 

penelitian kualitatif tidak menggunakan analisis statistik atau yang 

didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, 

dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.  

Analisis dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya 

memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-

teori yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai 

kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang telah 

direncanakan oleh peneliti sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : TELAAH PUSTAKA 

Bab II adalah bab telaah pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-

aturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil 

lapangan dan pembahasan yang berlandaskan teori-teori yang ada, dimana 

dapat menjawab permasalahan terkait tinjauan yuridis peran BNN dan 

                                                           
9
 Ibid, hal. 93. 
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penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polrestabes Semarang. 

Bab IV : PENUTUP 

Bab IV adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan hasil berdasarkan rumusan masalah dan saran peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat yang bertujuan supaya bermanfaat dalam 

memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


