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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

 Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, dan merupakan organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan perantara 

pemerintah beserta segala alat-alat pelengkapannya (Miriam Budiarjdo, 2008: 47). 

Sistem hukum adalah dasar legal dari Negara, seluruh struktur dan fungsi negara 

ditetapkan oleh hukum. Maka dari itu negara harus dijalan dengan adanya suatu 

aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan hukum beserta sanksi yang mampu 

membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga. 

Indonesia adalah negara hukum. Apapun pelanggaran atau sengketa yang 

terjadi di Indonesia pastilah diselesaikan secara hukum. Penegakan sanksi hukum 

pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika yang efektif sangat perlukan. Karena 

kejahatan narkotika semakin luas beredar di lingkungan masyarakat. Banyak 

kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak 

pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra 

peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang 

seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah 

menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Hal 

tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba yang dapat dilihat di berbagai media baik media cetak maupun media 

elektronik.  

 Di Indonesia, narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat 

mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Hasil survei penyalahgunaan 

narkoba 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi 

penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa 

dan 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun. 
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Sehingga, dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia 

berumur 16 hingga 65 tahun terpapar memakai narkoba (Fauziah Mursid, 2021).  

Keseriusan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika 

dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk kebijakan untuk 

mengendalikan, mengawasi penggunaan, dan peredaran narkotika serta pemberian 

sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika.  

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika, sebagai berikut:  

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tamanan, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” 

Sebenarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat beranfaat bagi 

ilmu kedokteran untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila narkotika 

disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan 

dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau 

masyarakat khususnya generasi muda (Sri Rahayu, dkk. 2014: 31). Hal ini akan 

lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan 

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan 

nasional.  

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Brigjen 

Pol Benny Gunawan, berdasarkan hasil penelitian kesehatan dari Universitas 

Indonesia dan BNN, menyebutkan angka tingkat penyalahgunaan narkoba di Jawa 

Tengah mencapai 1,66% dari jumlah penduduk Jawa Tengah dan jika jumlah 

penduduk di Jawa Tengah, sekitar 35 juta jiwa, artinya bisa mencapai sekitar 

400.000 orang, dan Solo merupakan tertinggi dibanding daerah lainnya di Jawa 

Tengah (Bambang Dwi Marwoto, 2019).  
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 Tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di 

Surakarta merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Jika 

kejahatan penyalahgunaan narkotika ini tidak segera ditindak secara tegas maka 

akan menyebabkan semakin meluasnya peredaran narkotika yang dapat 

memberikan efek buruk kepada masyarakat. Khususnya bagi para generasi muda 

yang akan menjadi penerus bangsa rentan terjerumus ke dalam tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas sanksi pidana 

terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surakarta 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 

apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan oleh aparat 

penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk untuk meningkatkan efektivitas 

penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

narkoba di Surakarta. Kemudian akan dijadikan suatu penulisan hukum dengan 

judul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP 

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 

NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 

2009 TENTANG NARKOTIKA DI SURAKARTA”. 

B. PERUMUSAN  MASALAH 

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surakarta?  

C.  TUJUAN PENELITIAN 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan Penelitian yang 

diangkat oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan objektif serta 

tujuan subjektif. Adapun tujuan tersebut adalah: 
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1. Tujuan Objektif 

Yang menjadi tujuan objektif dari penulis dalam mengangkat judul diatas 

adalah sebagai berikut, 

a. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surakarta berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat 

dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk 

meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

Tujuan Subjektif Merupakan tujuan penulisan yang dilihat dari pribadi 

penulis sebagai dasar dalam penelitian yaitu sebagai berikut, 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata 

1(satu) sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret; 

b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur dan 

sebagai referensi dalam dunia kepustakaan hukum khususnya 

mengenai efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan 

c. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama 

menempuh studi perkuliahan di Fakultas Hukum agar dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi 

masyarakat pada umumnya.  

D.  MANFAAT PENELITIAN 

1.   Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada 

umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya; 

b. Memperkaya referensi dan literature kepustakaan Hukum Pidana tentang 

efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
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penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surakarta berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitianpenelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia 

E.  METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka peneliti menggunakan 

penelitian hukum empiris untuk mengetahui keadaan-keadaan faktual yang 

terjadi dalam praktek. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum 

yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu 

dengan cara menganalisa.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti 

tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 

teori-teori lama ataupun menyusun teori-teori baru (Soerjoyo Soekanto, 2010: 

10). 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatann penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan data 

yang dinyatakan secara verbal, dimaksudkan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami subyek. Penelitian seperti perilaku, tindakan, 
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persepsi, dan lain-lain secara holistic dengan deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 2010: 28). 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang 

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono 

Soekanto, 2010: 51). 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari 

lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui 

wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau bisa juga 

disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama 

(Soerjono Soekanto, 2010: 12). Data penelitian ini diperoleh dari 

kegiatan wawancara dan pengisian kuisioner yang diwujudkan 

dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden (sampel) yang berkaitan 

dengan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surakarta 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

b. Data Sekunder 

Data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-

pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12). 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-

undangan, jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan 

efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap tindak pidana 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Surakarta. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian pada umumnya mengenal tiga jenis 

pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2010: 21). 

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan studi 

dokumen atau bahan pustaka mengenai penyalahgunaan narkoba. Selain itu, 

pengumpulan data juga dilakukan melalui kuisioner dan wawancara atau 

interview. Kuisioner dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan 

tertulis kepada beberapa responden yang merupakan pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Surakarta. Kemudian, 

wawancara dilakukan bersama penegak hukum terutama Kejaksaan Negeri 

Surakarta Kota Surakarta. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diterapkan oleh data (Lexy J. 

Maleong, 2002: 183). Dalam menganalisis data, digunakan analisis kualitatif 

maupun analisis kuantitatif. 

Dalam Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang 

tidak yang tidak dikuantifikasikan, Seperti bahan pustaka, hasil wawancara, 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang 

dikaji, sedangkan analisis kuantitatif digunakan data empiris seperti jawaban-

jawaban mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam bentuk 

tabulasi/tabel. 

Dalam menganalisis data, penulis akan memaparkan faktor-faktor yang 

menjadi indikator efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Faktor-faktor tersebut akan 
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dibandingkan dengan hasil wawancara dan kuisioner yang telah dilakukan. 

Sehingga dapat diketahui apakah faktor-faktor tersebut sudah terpenuhi yang 

kemudian menjadi dasar parameter efektivitas sanksi pidana terhadap tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 

Sistematika penulisan sangat penting adanya karena dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan pemecahan 

masalah. Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab terbagi 

dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sisematika penulisan 

hukum ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 

hukum.  

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai Kerangka Teori 

yang meliputi Tinjauan mengenai Efektivitas, Tinjauan 

mengenai Narkotika, Tinjauan mengenai  Sanksi Pidana 

dan Tujuan Pemidanaan, dan Tinjauan mengenai Tindak 

Pidana Narkotika. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan terkait pada rumusan masalah penelitian ini.  

 BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang 

dilengkapi dengan saran dari penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 
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