
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat 

mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan 

barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah 

didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh 

penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki 

efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. 

 

Narkotika itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu zat atau obat yang berasal 

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan 

dapat menimbulkan ketergantungan.
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Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka 

efek yang dialami adalah “sakaw”, yaitu keadaan dimana orang tersebut 

mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kencanduan 

putau.
2
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1  Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, 
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(Yogyakarta : UII Press), 2005, hlm 70 
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Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika diatas, tentu dapat kita 

cermati bahwa penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak 

kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa 

si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.
3
 

 

Penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah, 

mengingat hampir mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Tentu saja hal ini dapat membuat orang tua, organisasi 

masyarakat, dan pemerintah khawatir. 

 

Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak-

anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan 

mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkotika.
4
 

 

Penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran 

narkotika yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan 

yang berakar. Peredaran narkotika juga tidak lepas dari indikasi bahwa 

dikendalikannya peredaran narkotika di Indonesia oleh jaringan internasional, 

sebab hampir 70 persen narkotika yang beredar di dalam negeri merupakan 

kiriman dari luar negeri.  

 

Bisnis peredaran narkotika jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan 

bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga 

amat besar bagi para pengedar, maupun produsen. Peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi.  
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3 Makarao, Moh.Taufik. Tindak Pidana Narkotik, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003. hlm 49 
4
  Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. Op Cit. hlm.5. 
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Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkotika ini tidak terus 

tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. 

Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya 

Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat 

sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. 

 

Dari hasil survey nasional kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan 

Universitas Indonesia tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi 

penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dari 

total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Yang sangat miris sekali, anak 

usia 10 tahun sudah terjerat obat terlarang, ” Ya, harap saya para orang tua harus 

ikut serta memberikan pengawasan dan didikan yang baik terhadap anaknya dan 

diimbanagi dengan pengawasan pemerintah,” jelasnya.
5
 

 

KBRN (Kantor Berita Radio Nasional) Bandar Lampung dalam pelaksanaan 

program prioritas 100 hari Kapolri dalam bidang pemberantasan narkotika dari 

bulan April hingga Juni 2015, Polda Lampung berhasil mengungkap 220 kasus 

narkotika dengan tersangka sebanyak 324 orang. 

 

Kapolda Lampung Brigjen Pol. Edward Syah Pernong, Senin(06/07/2015), 

mengatakan, dalam 3 bulan terakhir, Polda Lampung berhasil mengungkap 220 

kasus narkoba dan menangkap 324 orang tersangka.
6
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5  http://www.harianpilar.com/2015/02/12/diprediksi-2015-jumlah-pengguna-narkoba-51-jiwa/ 

diakses pada tanggal 1 agustus pukul 19.00 
6 http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polda-Lampung-Ungkap-220-

Kasus-Narkoba diakses pada tanggal 14 september pukul 14.00 
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Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut juga disumbang oleh ulah 

pada sindikat narkotika. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda 

depan dalam perang melawan narkotika di Indonesia terus membuktikan 

kemampuannya untuk memenangi perang tersebut.  

 

Sepanjang tahun 2015, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai 

tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran 

jaringan perdagangan narkotika. Peredaran narkotika yang dilakukan dengan 

teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Modus peredaraan narkotika 

saat ini lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih untuk memproduksi 

sendiri.  

 

Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian 

tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik. Hal 

ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus modus baru peredaraan narkotika 

yang terus bermunculan, seperti ganja yang dibuat seperti dodol, brownies coklat 

yang didalamnya terdapat ganja, dan tren lainnya yang dapat dilakukan oleh 

pengedar narkotika yang dapat mengelabui petugas itu sendiri. 

 

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan 

terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut 

tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi 

indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkotika, 

namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini 

lemah dalam menghadapi peredaran tersebut.
7
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Semarang , PT Citra Aditya Bakti : 2001 , hlm 193 . 
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Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan 

tuntas. Pada Oktober 2009 pemerintah telah mengesahkan pengganti 

undangundang diatas, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sesuai UU tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap 

pengguna dan pengedar narkoba.  

 

Penanggulangan peredaran narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh 

(holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat dilakukan dapat mencapai 

sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan 

adanya peningkatan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Polri),
8
 peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus peredaran 

narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih 

memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.  

 

Kasus peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, 

upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan secara terpadu dan 

berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan institusi terkait, diharapkan 

dapat meminimalisasi jumlah tindak pidana narkotika yang mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Kasus modus baru peredaran di wilayah 

indonesia dapat kita lihat sebagai berikut: 

 

 

������������������������������������������������������������
8 Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh polri dalam 

Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu , Surakarta , 2002, hlm.2. 
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1. Kasus Modus Brownies Ganja (di wilayah Jakarta) 

2. Kasus Dodol Ganja (di wilayah Bandar Lampung Way Hui) 

3. Kasus ganja yang diselundupkan lewat troli bayi (kereta bayi) 

 

Bahwa dengan adanya modus baru peredaran ilegal narkotika ini dapat 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan 

untuk mengelabui petugas kepolisian agar rencana mereka untuk mengedarkan 

narkotika tersebut berjalan dengan lancar , dan dengan munculnya modus-modus 

baru peredaran ilegal narkotika tersebut, maka pihak kepolisian melakukan upaya 

untuk menanggulangi modus baru peredaran ilegal narkotika .  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: ”Upaya Kepolisian dalam 

Menanggulangi Modus Baru Peredaran Ilegal Narkotika”  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diangkat 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan “Upaya Kepolisian dalam 

Menanggulangi Modus Baru Peredaran Ilegal Narkotika” 

Permasalahan-permasalahannya antara lain: 

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi modus baru peredaran 

ilegal narkotika? 

2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi modus 

baru peredaran ilegal narkotika? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran modus baru 

ilegal narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Polresta 

Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2014-2015. 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui secara jelas upaya kepolisian dalam menanggulangi modus 

baru peredaran ilegal narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya kepolisian Polresta 

Bandar Lampung dalam menanggulangi modus baru peredaran ilegal 

narkotika. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis  

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang 

upaya kepolisian dalam menanggulangi modus baru peredaran ilegal 

narkotika. 

2. Kegunaan Praktis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan 

perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan 
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mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi modus baru peredaran 

ilegal narkotika dimasa yang akan datang. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.
9
  

 

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor-faktor yang 

menghambat penegakan hukum pidana. 

 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penaggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy 

atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui 

penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya 

guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.  

 

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

������������������������������������������������������������
9  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103. 
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hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

a. Kebijakan pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari 

tindakan-tindakan Polri yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya 

preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut 

terjadi.  

1. Pre-emtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab 

terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan 

pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi 

Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen). 

2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan 

(police hazard), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ Ancaman 

Faktual (crime).
10
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10 https://dimaslova.wordpress.com/2008/12/01/upaya-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba/, 

diakses pada hari senin, 25 januari 2016 pukul 19.00 Wib 
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b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar 

 

Represif (Penindakan)  

Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan 

narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga 

menggunakan, meyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang 

dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman frjadi dengan 

memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para 

pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana  

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 
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Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 

 

3) Faktor sarana dan fasilitas 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum 

tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik . 

5) Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat . 

berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 
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banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
11

  

 

2. Konseptual  

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.
12

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Upaya kepolisian adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh 

aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak 

pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat 

dari kejahatan, 

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat 

dalam (pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republin Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat (Pasal 2). 

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana 

������������������������������������������������������������
11  Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rineka Cipta. 

Jakarta. 1986. hlm. 8-10. 
12  Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm.103. 
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merupakan pelanggaran norma atau gangguan gangguan terhadap tertib 

hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang 

pelaku.
13

 

d. Peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap atau serangkaian kegiatan 

penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan . 

e. Perdagangan narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran 

untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan 

pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah dan penulisan skripsi ini maka 

dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

������������������������������������������������������������
13 Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ,Bina Aksara, 

Jakarta. 1993. hlm.46 



14 
�

terdiri dari pengertian upaya, kepolisian, penanggulangan tindak pidana, serta 

tindak pidana narkotika. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam 

pendekatan masalah , sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan 

analisi data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya Kepolisian dalam 

menanggulangi modus baru peredaran ilegal narkotika dan faktor-faktor yang 

menghambat upaya Kepolisian Sektor Bandar Lampung dalam menanggulangi 

tindak pidana peredaran narkotika.  

 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

�


