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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Tindak   

Pidana Narkotika 

Pada dasarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek 

yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang 

penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran 

empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk 

kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada 

itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang 

mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental 

pemakai narkotika khususnya generasi muda. 

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Narkotika dibagi atas 3 

golongan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat 

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah 

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, 

baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk 

kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat 

memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas 
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dan kesediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama di kota-kota 

besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk di atasi, 

termasuk Semarang yang menjadi sasaran sindikat narkotika untuk 

mengedarkan narkotika karena memiliki potensi yang sangat bagus dilihat 

dari segi wilayah Kota Semarang yang sangat luas serta strategis.  

Penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang secara umum dilatar 

belakangi oleh adanya tren pergaulan bebas serta karena pengaruh dari 

budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan 

tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatar belakangi masalah 

yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kuramg 

harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya 

maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan stress dan mencari pelarian 

untuk menghindari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mengatasi 

peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Semarang sangatlah 

memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah 

narkotika karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan 

untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non 

kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional 

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional 

(BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau dan alkohol. 

Badan Narkotika Nasional secara khusus diberi kewenangan oleh 

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 70 huruf b, 

yaitu BNN mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan 

memberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang dalam hal ini dapat dilakukan langsung oleh Badan Narkotika 

Nasional di tingkat Pusat maupun dapat diamanatkan kepada lembaga 

dibawahnya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Badan 

Narkotika Nasional di tingkat Kabupatan/Kota. 

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan 

tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan. 

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa:  

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika. 
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c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara 

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat 

dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika. 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral, baik regional 

maupun internasional, guna mencegah dan memberantas 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.  

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika.  

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dwi Budianto 

selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah yang 

menyatakan bahwa: 

“Peranan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika adalah mengkoordinasi instansi pemerintahan agar 

dapat menyusun kebijakan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), selanjutnya 

mengoperasikan seluruh penegak hukum agar turun kelapangan secara 

langsung untuk melakukan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”
 47

. 

 

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-

Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis 

pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam 
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 Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN 

Provinsi Jawa Tengah. 
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hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak 

mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal tersebut, 

Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah 

terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi 

tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal. 

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden 

dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). Selan itu, Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan 

BNN Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa:  

“BNN Provinsi Jawa Tengah sangatlah memiliki peran penting yang 

diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNN 

merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk 

menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Tengah khususnya 

di Kota Semarang”
 48

. 

 

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkotika merupakan 

suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap 

pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan 

oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan 

kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam mengatasi 
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peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya 

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui 

Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin 

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, 

memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. 

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Jawa Tengah 

khususnya Kota Semarang, Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi 

Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa: 

“Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat ditempuh 

melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian 

dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait 

bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkotika. Dalam hal 

ini BNN Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi pengurangan 

permintaan yang berupa pencegahan primer, sekunder dan tersier”
49

.  

 

Berdasarkan wawancara di atas bahwa strategi penanggulangan tindak 

pidana narkotika adalah strategi pengurangan permintaan berupa strategi 

pencegahan primer, sekunder dan tersier, yang lebih lengkapnya akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukkan kepada 

individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh 

oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
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dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk 

menolak dan melawan narkotika. Semua sektor masyarakat yang 

berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan 

narkotika Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam 

bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan. Strategi pencegahan 

primer bertujuan untuk mencegah pergeseran populasi yangawalnya 

pengguna tak berkala menjadi pengguna rutin yang seharusnya masuk 

dalam informasi kategori frekuensi penggunaan narkotika, jumlah 

narkoba yang digunakan serta faktor-faktor yang berhubungan dalam 

proses transisi pecandu narkotika berat.  

2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan adalah pencegahan 

yang ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap 

penyalahgunaan narkotika. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur 

pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian 

melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih 

mengutamakan kesehatan. Sektor-sektor masyarakat yang dapat 

membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan 

narkotika. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan 

deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, 

konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui 

kunjungan rumah. 

3. Pencegahan Tertier yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu 

kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar 
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tidak kambuh lagi. Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas 

korban pengguna narkotika untuk tidak menggunakan narkotika lagi. 

Kegiatan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial 

dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok 

sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang 

menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, 

pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan org tua, 

keluarga, teman dmn korban tinggal, agar siap menerima bekas korban 

dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan 

Narkotika. 

Selain itu, pencegahan tersebut diperlukan juga penanggulangan dari 

akarnya langsung atau penanggulangan dalam penyaluran narkotika atau 

persediaan narkotika tersebut. Salah satunya adalah program represif, 

program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, 

pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi 

pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi 

maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan 

produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan 

terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. 

Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, 

dan penyalahgunaan narkotika adalah: Badan Obat dan Makanan (POM), 

Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat 

Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan 
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Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan 

Tinggi/Pengadilan Negeri). 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sangatlah memiliki 

peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, 

karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk 

menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota 

Semarang. Dalam hal ini BNN Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi 

pengurangan permintaaaan yang berupa pencegahan primer, sekunder dan 

tersier.  

1. Pencegahan primer, ditujukan pada masyarakat yang belum pernah 

melakukan tindak pidana narkotika. Semua sektor masyarakat yang 

berpotensi membantu untuk tidak menyalahgunakan narkotika. Kegiatan 

pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, 

penerangan dan pendidikan. Strategi pencegahan primer bertujuan untuk 

mencegah pergeseran populasi yang awalnya pengguna tak berkala 

menjadi pengguna rutin yang seharusnya masuk dalam informasi 

kategori frekuensi penggunaan narkotika, jumlah narkotika yang 

digunakan serta faktor-faktor yang berhubungan dalam proses transisi 

pecandu narkotika berat.  

2. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada 

masyarakat yang sudah mulai mencoba-coba tindak pidana narkotika. 

Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu yang lain berhenti 
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melakukan tindak pidana narkotika. Kegiatan pencegahan sekunder 

menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap orang-orang 

yang menyalahgunakan narkotika, konseling perorangan dan keluarga 

pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.  

3. Pencegahan tertier ditujukan pada tersangka tindak pidana narkotika atau 

bekas tersangka tindak pidana narkotika. Sektor-sektor masyarakat yang 

bisa membantu bekas tersangka tindak pidana narkotika untuk tidak 

berhubungan dengan narkotika lagi. Kegiatan pencegahan tertier 

dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap 

yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan 

lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas 

korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan 

keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban 

tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai 

bekas korban kembali menyalahgunakan Narkotika. 

Upaya penanggulangan kejahatan narkotika oleh Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah upaya yang penting dalam 

pemberantasan narkotika di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang 

sebab jika kejahatan narkotika tersebut hanya ditangani oleh penyidik 

Kepolisian saja akan kurang efektif mengingat tugas dan kewenangan 

kepolisian mencangkup semua kejahatan yang ada di Kota Semarang 

melainkan tidak hanya kejahatan narkotika saja, sehingga Badan Narkotika 
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Nasional Provinsi jawa Tengah dapat berfokus dengan kejahatan narkotika 

saja. 

B. Peran Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di 

Wilayah Hukum Polrestabes Semarang 

Tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polrestabes Kota 

Semarang mengalami fluktasi dari tahun 2016 sampai ke tahun 2018 ini. 

Namun, pernyataan Bripka Azwar Anas selaku Penyidik di Satresnarkoba 

yang menyatakan bahwa: 

“perkembangan kasus tindak pidana narkotika di wilayah Polrestabes 

Semarang tidak pernah turun, selalu naik dari tahun ke tahun”
50

. 

 

Peningkatan kasus tindak pidana narkotika harus segera ditanggulangi 

dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Salah satu unsur 

penegak hukum yang diberi tugas memberantas peredaran narkotika adalah 

Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya 

dsingkat dengan Polri) selaku alat negara dituntut untuk mampu 

melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dimana 

pengungkapan kasus narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif 

Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi 

kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana sesuai dengan penerapan 

peraturan perundang-undangan di bidang narkotika. 

Salah satu bagian aparat penegak hukum Kepolisian yang juga 

mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan tindak 
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pidana narkotika ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik Polri, dimana 

penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus 

pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang didalamnya 

mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu 

membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang 

telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini
51

. 

Efektifitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada 

seluruh jajaran Penegak Hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait 

langsung yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya, bahwa 

dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam 

pemberantasan penyalahgunaan Narkotika maupun Psikotropika, untuk 

membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan 

merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat 

mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik 

polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan 

hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peran penting 

penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap 

hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. 
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Seperti yang dijelaskan oleh Bripka Azwar Anas selaku Penyidik di 

Satres Narkoba Polrestabes Semarang yang menyatakan jika:  

“peranan penyidik dalam menaggulangi tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polrestabes Semarang dengan melakukan pencegahan 

berupa penyuluhan, edukasi pendidikan tentang bahayanya narkotika, 

ke Lapas, dibantu oleh SatDinas di setiap Polsek sudah ada babin-

babin yang professional supaya bisa menjelaskan tentang bahaya 

narkotika, dan masyarakat pun sudah mulai ada inisiatif untuk tahu 

tentang narkoba, seperti contohnya para karang taruna, di desa juga 

meminta kami untuk melakukan penyuluhan/seminar di daerahnya 

tentang narkoba. Serta melakukan penegakan hukum dengan cara 

melakukan Penyidikan, tetapi sebelumnya gelar perkara, apakah layak 

atau tidak, melakukan pendekatan juga mengetahui fakta-fakta untuk 

menemukan ini korban yang dijebak/tidak disengaja/atau memang 

benar sengaja masuk ke jaringan narkotika tersebut”
52

. 

 

Penyidik dalam menanggulangi tindak Pidana narkotika memiliki 

tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam melaksanakan 

penyidikan, penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang dijadikan 

patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang 

mana merupakan penjabaran dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan 

maksud untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses 

penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang 

kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah 

penanganan penyalahgunaan narkotika.  

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak 

pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan 

beberapa tahap. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang 
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bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar 

pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang 

bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang 

dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang 

ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyelidik dalam hal ini kepolisian, 

informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam 

hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pimpinan 

mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas 

dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba 

membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran. Pasal 102 

Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyelidik 

yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera 

melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 

Selanjutnya langkah-langkah penyidik Polri dalam melakukan 

penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang 

digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan 

yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya 

dengan cara surveillance pembuntutan terhadap orang/sasaran/target, 

selanjutnya undercover yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang 

dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran 

yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya 
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controller delivery pengintaian terhadap sasaran orang dan/atau barang yang 

akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, 

selanjutnya phone intercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh 

petugas terhadap telepon sasaran
53

.  

Selain melakukan penyidikan, penyidik di Polrestabes Semarang juga 

ikut berperan dalam pencegahan atau penanggulangan Narkotika. Pencegahan 

dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika merupakan 

tanggungjawab penyidik agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika yang 

merugikan dan meresahkan masyarakat. Berkaitan dengan peran penyidik 

Polrestabes Semarang dalam pencegahan atau penanggulangan tindak pidana 

narkotika salah satu penyidik di Satresnarkoba Polrestabes Semarang yaitu 

Bripka Azwar Anas menyatakan bahwa:  

“Upaya penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

narkotika dilakukan dengan upaya preventif, pre-emtif, dan 

represif”
54

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Azwar Anas selaku 

Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang mengenai strategi penyidik 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah hukum 

Polrestabes Semarang sebagai berikut: 

1. Upaya Pre-emtif (pembinaan) 

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif 

dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan 
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faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen 

(FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan 

kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan 

norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika. 

Bripka Azwar Anas selaku Penyidik Satresnarkoba Polrestabes 

Semarang menyatakan bahwa
55

:  

“Upaya pre-emtif atau pembinaan yang dilakukan Polrestabes 

Semarang yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua 

lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, 

maupun melalui media cetak atau media elektronik”
56

. 

 

Bripka Azwar Anas menambahkan bahwa
57

:  

 

“Melakukan penyuluhan tentang narkoba ini tidak hanya sekali 

tetapi berkali kali, dalam 1 bulan khusus nya para babin itu ke 

karang taruna, RT/RW, kesekolahan-sekolahan sudah sering 

sekali melakukan hal itu, bahkan para babin bisa 1 minggu bisa 

sampai 5 kali, sering melakukan himbauan dengan maksimallah 

di pihak kepolisian, tetapi dengan latar belakang yang kami lihat, 

banyak sekali faktor yang mempengaruhi mereka melakukan itu, 

tetapi yang paling utama Keluarga, karena keluarga yang kurang 

harmonis, keluarga yang kurang baik, lingkungan yang kurang 

baik apalagi orang tua nya juga kurang baik, akhir nya berhimbas 

kepada anaknya, karena kurang kasih sayang akan berpengaruh 

terhadap anak, sehingga anak ini akan lari dari keluarga, dan 

mencari kesenangan lain dan kebetulan bertemu dengan 

lingkungan yang tidak baik, banyak lingkungan yang sebagai 

pelaku, maka akan timbul juga dia akan menjadi pelaku, Semisal 

perang orang tua sudah maksimal saya kira bisa teratasi dalam 

tindak pidana narkotika, dan tidak hanya narkotika juga, 

kejahatan lain pun bisa teratasi/tidak akan terjerumus apabila 

orang tua peduli terhadap anak dan keluarganya.Walaupun 

lingkungan tidak mendukung tetapi keluarga itu kuat, saya kira 
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tidak ada masalah dengan itu, karena keluarga tetap menjadi 

banteng yang kuat”. 

 

2. Upaya Preventif (pencegahan)  

Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polrestabes Semarang, penyidik Polrestabes Semarang 

mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka 

penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya preventif Bripka Azwar Anas 

selaku Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Semarang menyatakan 

bahwa: 

“upaya preventif yang dilakukan penyidik Polrestabes Semarang 

berupa melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam, 

melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui 

pembinaan ke sekolah-sekolah, serta mengadakan pelayanan 

konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan masyarakat 

langsung”
58

. 

 

Penyidik menambahkan keterangan bahwa:  

 

“Masukan untuk pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika 

adalah peduli terhadap keluarganya, memonitor anaknya di 

sekolah, atau memeriksa tas anak-anak peduli terhadap anaknya 

untuk melakukan pencegahan, khusus nya memang tidak narkoba 

tetapi biasanya pil koplo, tetapi itu dapat menimbulkan celah di 

sana untuk masuk kedalam narkotika tersebut. Selain itu, untuk 

keluarga itu sendiri mengetahui bahwa ada keluarga yang 

menggunakan/masuk kedalam jaringan narkotika, segera lah 

melapor ke IPWL kepolisian/BNN. Agar segera ditangani 

rehabilitasi untuk sembuh”
59

.  

 

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencegah 

atau menanggulangi meluasnya tindak pidana narkotika, menyelamatkan, 
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dan memperkuat, ketahanan individu yang mulai terkena penyalahgunaan 

narkotika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut.  

3. Upaya Represif (Penindakan) 

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman 

faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para tersangka baik 

pengguna atau pengedar tindak pidana narkotika. Berdasarkan upaya 

represif (penindakan) yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes 

Semarang yaitu: 

“Upaya represif yang dilakukan penyidik Polrestabes Semarang 

berupa melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat 

yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, 

penyidik melakukan pengawaasan dan penjagaan didaerah 

perbatasan, melakukan bimbingan sosial dan konseling terhadap 

tersangka atau eks tersangka serta keluarganya agar tidak 

melakukan hal tersebut lagi”
 60

.  

 

Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara rutin agar 

penanggulangan tindak pidana narkotika dicegah sedini mungkin dan 

tidak banyak yang masuk dalam pengguna narkotika sehingga jumlah 

kasus tindak pidana narkotika dapat menurun dan masyarakat di wilayah 

hukum Polrestabes Semarang tidak diresahkan oleh para pengguna atau 

pengedar narkotika.  

Kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polrestabes 

Semarang mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018 seperti di tahun 2016 

kasus sebanyak 175 yang ditangani oleh Satresnarkoba Polrestabes Semarang 
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kemudian menurun di tahun 2017 sebanyak 173 kasus namun meningkat di 

tahun 2018 sebanyak 240 kasus. Peningkatan kasus tindak pidana narkotika 

harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang 

berwenang.  

Peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di 

wilayah hukum Polrestabes Semarang dengan melakukan pencegahan berupa 

penyuluhan, edukasi Pendidikan tentang bahayanya narkotika ke Lapas yang 

dibantu oleh Satuan Dinas dari setiap Polsek. Selain itu, melakukan 

penegakan hukum dengan cara melakukan penyidikan serta melakukan 

pendekatan untuk mengetahui kronologi dari kejadian yang benar agar 

penyidik mengetahui apakah tersangka ini juga menjadi korban penjebakan 

atau tidak. Penyidik dalam menanggulangi tindak Pidana narkotika memiliki 

tahapan yang jelas serta proses yang terinci di mana semua didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan 

penyidikan, suatu perkara tindak pidana terlebih dahulu melewati proses 

penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari masyarakat 

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 

pidana. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah 

langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan 

peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu 

benar-benar terjadi atau tidak terjadi.  
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Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak 

pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan 

beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, 

kemudian membuat laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta 

menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat perintah tugas dan surat 

perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan 

teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan monitoring, surveylant, 

pembuntutan, under cover buy, delliverry controled. Kemudian melakukan 

penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan) dan 

melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, 

kesehatan, foto dan sidik jari.  

Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti 

narkotika, barang milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari 

tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). Membuat laporan singkat 

tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan 

Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. 

Selanjutnya, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan 

melakukan gelar awal dengan Penyidik. 

Selain melakukan penyidikan, penyidik di Polrestabes Semarang juga 

ikut berperan dalam pencegahan atau penanggulangan Narkotika. Pencegahan 

dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika merupakan 

tanggungjawab penyidik agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika yang 

merugikan dan meresahkan masyarakat. Upaya penyidik kepolisian dalam 
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menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya preventif, 

pre-emtif, dan represif. 

1. Pre-emtif (Pembinaan)  

Dalam penanggulangan tindak pidana di Wilayah Hukum 

Polrestabes Semarang melakukan upaya pre-emtif, upaya-upaya tersebut 

adalah mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

penyidik ke sekolah-sekolah. Serta dengan mengadakan seminar yang 

bertemakan Narkoba dengan membuka diskusi terbuka kepada 

masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Memasang 

spanduk ditempat-tempat yang strategis yang berisi tentang ajakan untuk 

tidak melakukan tindak pidana narkotika. Kegiatan ini pada dasarnya 

berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana 

dan kegiatan positif dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan 

kreatif. 

2. Preventif (Pencegahan)  

Selain upaya pre-emtif kepolisian Polrestabes Semarang juga 

melakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan 

dengan melakukan pengawasan dan pengendalian tindak pidana 

narkotika untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif yang dilakukan penyidik 

kepolisian Polrestabes Semarang adalah melakukan pengawasan dan 

razia terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak 

pidana narkotika. Upaya preventif yang dilakukan oleh penyidik 
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kepolisian Polrestabes Semarang tersebut dilakukan untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana narkotika dengan tujuan agar tidak berkembang 

menjadi ancaman faktual, hal ini dapat dicegah dengan melakukan 

pencegahan secara langsung narkotika di dalam negeri disamping agar 

Kota Semarang tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai peredaran 

narkotika. 

3. Represif (Penindakan)  

Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana dengan sangsi yang tegas dan konsisten 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera 

bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Upaya represif yang dilakukan 

oleh penyidik Kepolisisan Polrestabes Semarang dengan melakukan 

bentuk-bentuk kegiatan seperti mengungkap motivasi atau latar belakang 

dari kejahatan dan mengungkapkan jaringan sindikat pelaku tindak 

pidana narkotika.  

Upaya represif ditempuh apabila langkah-langkah melalui pre-

emtif maupun preventif tidak berhasil. Meski demikian keberhasilan 

penyidik Polrestabes Semarang dalam menanggulangi berbagai kejahatan 

termasuk tindak pidana narkotika bukan saja ditentukan oleh upaya 

penegakan hukum saja melainkan juga sangat dipegaruhi oleh sejauh 

mana penyidik Polrestabes Semarang dalam menata masyarakatnya baik 

dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. 
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C. Hambatan yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri 

dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum 

Polrestabes Semarang 

1. Hambatan Penyidik Polri Satresnarkoba 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan hambatan dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak terlepas dari kelemahan-

kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik 

yang menyangkut internal maupun eksternalnya. Terkait hambatan yang 

dihadapi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkotika Bripka 

Azwar Anas selaku Penyidik Satresnarkoba di Polrestabes Semarang 

menyatakan bahwa: 

“Ada hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika 

hambatan itu ketika melakukan penangkapan dilanjutkan 

penggeladahan, masyarakat cenderung takut untuk dijadikan 

saksi, tidak mau repot jadi saksi masyarakat kurang peka padahal 

masyarakat juga bagian dari hukum di lapangan. Namun, 

masyarakat tidak mau tahu sebab itu efeknya mengganggu 

jalannya penyidik karena hal ini akan dituangkan dalam berita 

acara pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi-saksi sehingga 

penyidik juga harus mencari saksi di lapangan dengan cara 

langsung mendatangi warga untuk dilakukan pemeriksaan untuk 

proses penangkapan yang terjadi”
61

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kurangnya partisipasi 

masyarakat untuk dijadikan sanksi menjadikan terhambatnya jalannya 

penyidikan sehingga penyidik harus secara langsung turun ke lapangan 

untuk mendatangi masyarakat yang ada di lapangan dan dilakukan 

pemeriksaan secara langsung, dalam hal ini memang tidak efektif karena 
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akan membuang banyak waktu penyidik tetapi penyidik dalam membuat 

berita acara harus berisi tentang keterangan saksi-saksi dilapangan yaitu 

masyarakat itu sendiri.  

Dalam hal ini agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam jalannya 

pemeriksaan Bripka Azwar Anas selaku Penyidik Satresnarkoba di 

Polrestabes Semarang menambahkan pernyataan bahwa:  

“Kita melakukan Komunikasi, karena sangat penting kita 

beritahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu bagian dari 

hukum, karena banyak masyarakat yang belum paham bahwa 

hukum itu seperti apa, sehingga ketika masyarakat tahu mereka 

akan merasa akan ada panggilan sendiri bahwa saya adalah bagian 

dari hukum sehingga ketika ada ada kepolisian yang menegakan 

hukum mereka akan patuh dan tunduk pada hukum yang ada, 

sehingga mereka menjadi faktor pendukung dari pada polri 

khusus nya dalam hal narkotika ini, Jadi sebelum melakukan 

penggeledahan kita melakukan komunikasi/edukasi agar mereka 

itu mau, sehingga kendala-kendala yang sering kita alami, 

masyarakat itu tau dan mau untuk bekerja sama dengan 

kepolisian”
62

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas untuk itu partisipasi masyarakat 

diperlukan agar tindak pidana narkotika dapat di cegah sehingga hukum 

atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi 

tegaknya hukum di Indonesia. Namun demikian, kenyataannya yang 

sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari 

masyarakat terutama dalam hal penangkapan atau memberikan saksi 

terkait tersangka dan masyarakat cenderung menutup-nutupi seakan tidak 

tahu. 
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Selain dari eksternal yaitu partisipasi masyarakat ada juga 

hambatan-hambatan yang berasal dari internal yaitu dari Polrestabes 

Semarang sendiri yaitu:  

“Hambatan penyidik yaitu terbatasnya waktu serta personil yang 

menjadikan pekerjaan yang ditargetkan tidak dapat selesai. Selain 

itu, terkadang tidak ada anggaran yang cukup yang menjadikan 

terhambatnya operasional”
63

. 

 

Selain kendala eksternal yang berupa partisipasi masyarakat, 

penyidik Polrestabes Semarang dalam menjalankan upayanya 

menanggulangi tindak pidana narkotika juga mempunyai kendala yang 

berkaitan dengan terbatasnya waktu dan personil yang dimiliki oleh 

penyidik Polrestabes Semarang yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

target kerja yang telah ditentukan. Selain itu, anggaran tidak adanya 

anggaran yang cukup juga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan 

penanggulangan tindak pidana narkotika. 

2. Penyidik Badan Narkotika Nasional 

Dalam menjalankan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Jawa Tengah terhadap peredaran Narkotika di Kota Semarang belum 

berjalan maksimal karena masih adanya faktor yang membuat tingginya 

peredaran narkotika di Kota Semarang terus berkembang beberapa tahun 

terakhir dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dan pengedar 

narkotika sebanyak berkembang dengan alasan banyaknya keuntungan 

yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Sedangkan, hambatan Badan 
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Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi 

tindak pidana narkotika adalah kurang personil dalam melakukan 

pencegahan atau penanggulangan selain itu anggaran yang didapat dari 

pemerintah juga masih kurang
64

. 
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