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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia sebagai negara hukum bukan sekedar sebutan atau 

semboyan belaka. Negara Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum 

dan pernyataan tersebut tercantum dengan jelas dalam konstitusi negara 

Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 

Di dalam UUD 1945 sangat jelas tertulis menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum.
1
 Pernyataan tersebut juga sekaligus menjadi 

dasar hukum berdirinya Indonesia sebagai negara hukum. Maka hukum 

menjadi panglima tertinggi dalam melaksanakan aktifitas sehari hari, baik 

eksekutif, legislatif, yudikatif serta warga negara indonesia. 

Dalam melaksanakan aktifitas sehari hari tersebut sangat rentan 

terjadinya permasalahan hukum yang akan di timbul ditengah tengah 

masyarakat. Hukum akan selalu bersifat dinamis yang mengikuti setiap 

perkembangan zaman ataupun perubahan perubahan kebiasan dalam 

lingkungan masyarakat. Permasalahan yang saat sekarang ini menjadi 

perhatian serius yaitu permasalahan terkait narkotika yang tumbuh subur di 

tengah masyarkat. Narkotika merupakan ancaman baru bagi negara Indonesia 

bahkan dunia. Ancaman yang akan didapatkan tidak hanya untuk saat 

sekarang ini namun untuk dimasa yang akan datang. Sebagaimana kita 

                                                 
1
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 1 ayat 3 

Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018



 

 

 2     Universitas Internasional Batam 

ketahui bahwa penggunaan narkotika ini  memiliki dampak yang dapat 

merusak generasi muda Indonesia
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dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar 

dan berasal dari luar negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak 

penguasa yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan 

mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah.
2
 

Istilah narkotika ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena 

diketahui sudah banyak media elektronik dan media cetak yang 

memberitakan mengenai penggunaan narkotika dan bagaimana akibat dari 

penggunannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut 

bisa beredar di kalangan masyarakat.
3
 

 Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai tingkat bahaya 

kompleks. Penggunaan narkotika dapat merusak pola kehidupan keluarga, 

masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun dibangku 

perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang 

serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di zaman sekarang ini, 

narkotika merupakan musuh terbesar negara karena penggunannya yang tidak 

mengenal usia baik tua maupun muda. Namun, usia muda dianggap paling 

rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkotika. 

Pada awal 2018 tepatnya di Bulan Februari, kota batam menjadi sasaran 

penyelundupan secara besar bagi pengedar ataupun Bandar narkotika 

tersebut. Pada Bulan Februari tersebut terjadi 7 kasus penangkapan 

                                                 
2
 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), cetakan 

ketiga, hlm. 2. 
3
 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cetakan pertama, hlm. 1. 
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penyelundupan narkotika melalui jalur laut atau menggunakan kapal serta 

menggunakan jasa antar atau disebut kurir. Penyelundupan  

1) pertama yang berhasil dilakukan yaitu pada tanggal 1 Februari 2018, 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menangkap 

empat orang warga negara Malaysia di Jalan Raja Ali Haji kawasan 

jodoh, Kota Batam. Empat tersangka warga negara Malasysia 

tersebut tertangkap membawa 40.000 butir pil ekstasi yang berasal 

dari Malaysia dan akan di bawa ke Jakarta. Keempat tersangka 

masuk ke Batam melalui pelabuhan Internasonal Batam Centre. 

Sementara pil ekstasi di selundupkan melalui pelabuhan tikus dibawa 

seorang kurir. 

2) Pada tanggal 4 februari 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Kepulauan Riau kembali menangkap 1 Warga Negara Indonesia 

berusia 27 tahun di Perumahan Merlion Blok V No. 10, Kelurahan 

Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Tersangka 

kedapatan memiliki sabu seberat 1.011 gram. Sabu tersebut dibawa 

dari Malaysia oleh tersangka melalui pantai Tanjung Bemban, 

Kecamatan Nongsa, Kota Batam.  

3) Pada waktu yang sama tanggal 4 februari 2018, Satuan Reserse 

Narkoba Polresta Barelang menangkap seorang kurir sabu warga 

negara Malaysia yang baru berlabuh di pelabuhan rakyat kawasan 

Jembatan 1 Barelang. Sabu yang diamankan sebanyak 6.219 gram, 
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sementara pil ekstasi sebanyak 27.296 butir, dibawa langsung dari 

Malaysia. 

4) Pada tanggal 5 Februari 2018, Badan Narkotika Nasional Kota 

Batam menciduk dua tersangka di depan Toko Bangunan Inti Jaya, 

Pasar Sei Harapan Blok B No. 9, Sekupang. Dua tersangka tersebut 

memiliki sabu seberat 1.468,83 gram. Sabu berasal dari Bandar yang 

sedang buron dan sekarang berada di Malaysia. 

5) Pada tanggal 7 Februari 2018, Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut menangkap kapal Sunrise Glory asal Taiwan berbendera 

Singapura di Selat Philips. Setelah diperiksa, kapal tersebut berisi 

1.000.000 gram sabu yang kemudian diserahkan ke Badan Narkotika 

Nasional untuk penyidikan lebih lanjut. 

6) Pada tanggal 20 februari 2018, Tim Patroli 2017 milik Bea Cukai 

Batam dan Kepolisian Air dan Udara serta Kepolisian Daerah 

Kepulauan Riau mencegat kapal pembawa sabu asal Taiwan, KM 

61870. Kapal tersebut tertangkap di perairan karang Banteng, 

Anambas sekira pukul 02.00 wib dinihari. Setelah melakukan 

pemeriksaan ternyata di dalam lambung kapal dterdapat 81 karung 

sabu atau berat totalnya mencapai 1.600.000 gram sabu. 

7) Pada tanggal 23 februari 2018, Patroli Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai Khusus Kepulauan Riau telah mengamankan kapal asing yang 

diduga membawa narkotika jenis sabu. Kapal tersebut diamankan di 

perairan Karimun, perbatasan antara singapura dan Indonesia. Dari 
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informasi yang dihimpun, kapal tersebut berasal dari Myanmar. Saat 

kapal diamankan terdapat 27 anak buah kapal diatas kapal tersebut. 

Dari warga Cina, Indonesia dan Kore Utara. Berdasarkan hasil 

penangkapan berhasil menangkap 3.000.000 gram sabu. 

 Penyelundupan tersebut mempunyai angka yang sangat fantastis, total 

penangkapan gabungan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota 

Batam, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai Kota Batam, Polisi Reserse Kota Batam, Kepolisian 

Air dan Udara Republik Indonesia berhasil mengamankan 4.600 kg shabu dan 

67.296 butir pil ekstasi dengan nilai taksir jual sebesar puluhuan miliyar 

bahkan mencapai ratusan miliyar. Penangkapan penyelundupan narkotika 

tersebut dapat dikatakan telah menyelamatkan 13 juta penduduk Indonesia. 

Negara Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum dalam mengatasi 

permasalahan yang menyangkut dengan Narkotika. Aturan hukum dalam 

pencegahan serta penindakan Narkotika tertuang didalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 

Narkotika). UU Narkotika ini telah memuat hukuman penjara seumur hidup 

dan bahkan sampai hukuman mati. Eksekusi hukuman mati di hukum 

Indonesia yang berlaku saat ini menjadi kuat didalam UU Narkotika. Seperti 

kita ketahui bersama, negara indonesia telah banyak mengeksekusi Terdakwa 

Tindak Pidana Narkotika. Namun faktanya yang terjadi meskipun hukuman 

mati yang menjadi ancaman bagi Bandar ataupun kurir narkotika di 

indonesia, tetap saja Bandar ataupun kurir narkotika tidak takut akan 
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hukuman mati tersebut. Hukuman mati bukanlah menjadi ancaman serius 

bagi para Bandar ataupun kurir narkotika. Namun perlu adanya tindakan 

serius terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. 

Pelaksanaan rehabilitasi tidak memberikan efek jerah bagi korban 

penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Sehingga upaya menekan 

pengguna narkotika tersebut tidak tercapai. Maka dalam hal ini tidak adanya 

keseimbangan antara korban penyalahgunaan narkotika dengan pengedarnya 

tersebut. Apabila para penegak hukum serius dalam menuntaskan 

permasalahan narkotika saat sekarang ini. Maka penting sekali untuk 

diberlakukan secara adil bagi korban penyalahgunaan narkotika dan 

pengedarnya. namun disisi lain faktanya penindakan terhadap demand and 

supply tidak terlaksana dengan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang EFEKTIFITAS PENERAPAN ANCAMAN DELIK 

KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA BATAM. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Mengapa penerapan ancaman pidana kejahatan narkotika tidak dapat 

menekan tingkat penyelundupan narkotika di Kota Batam ? 

2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program Rehabilitasi di BNNK 

Batam? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, Peneliti akan merumuskan tujuan dan 

manfaat penelitian terlebih dahulu. Hal ini akan dijadikan pedoman oleh 

Peneliti untuk menentukan batasan-batasan yang harus Peneliti teliti secara 

mendalam. Berikut tujuan dan manfaat penelitian yang hendak peneliti capai : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisa penerapan ancaman pidana kejahatan narkotika dalam 

tindakan penyelundupan narkotika di Kota  Batam; 

b. Menganalisa efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkotika 

di BNNK Batam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah untuk menambah 

ilmu pengetahuan peneliti di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, 

dan di bidang Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Narkotika 

dengan pencegahan dan penegakan hukum pidana narkotika di 

Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Selain daripada itu, 

penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

literatur bagi peneliti serta rekan-rekan akademisi. 

b. Manfaat secara Praktis 

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai pedoman oleh instansi-instansi terkait, 
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organisasi masyarakat yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika, 

serta secara khusus bagi Badan Narkotika Nasional Kota Batam. 

Ayuning Tyas, Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018




