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Upaya penanggulangan peredaran narkotika dihadapkan dengan kemajuan 

teknologi yang begitu pesat, sehingga produsen narkotika terus mengeksplorasi 

racikan kimiawi narkotika dengan tujuan untuk mengelabui hukum. Oleh karena 

itu diperlukan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam 

menanggulangi tindak pidana narkotika jenis baru tersebut. Dalam rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana upaya Direktorat Reserse Narkoba 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru dan Apakah faktor yang 

menghambat upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika jenis baru. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari penyidik Direktorat 

Reserse Narkoba Polda Lampung, penyidik BNN Provinsi Lampung dan Dosen 

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data 

dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa upaya Direktorat Reserse 

Narkoba dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru 

adalah dilaksanakan sebagai berikut: (1) Upaya non-penal, Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi permasalahan narkotika jenis 

baru yang dilakukan secara preemtif dan preventif dilakukan tindakan rekayasa 

sosial (Social Engeenering) dengan melakukan tindakan mengawasi, membentuk 

dan mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada 

hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika jenis baru. Serta memberikan pemahaman dan 

pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan 

menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba jenis baru kemudian 

dilakukannya kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli di wilayah-wilayah 
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yang diindikasi sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkotika dan dilkukannya 

kerjasama antara kepolisian dengan lembaga dan instansi terkait, LSM, dan juga 

masyarakat dalam upaya pencegahan permasalahan narkotika jenis baru. (2) 

Upaya Penal, yaitu dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara 

ilmiah melalui uji labolatorium untuk mengetahui isi kandungan barang bukti 

tersebut. Apabila barang bukti tersebut teryata mengadung zat narkotika yang 

sudah terlampiran dalam undang-udang narkotika maka penyalahguna narkotika 

jenis baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika sesuai golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam 

barang bukti. Jika barang bukti tersebut memang tidak memiliki unsur turunan 

dari narkotika yang sudah ada maka masih bisa dilakukan penanggulangan dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukuman yang 

diberikan bagi penyalahguna narkotika jenis baru sangatlah ringan.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: perlunya dukungan serta peran aktif dari 

seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung penuh 

pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Lampung agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis baru 

dan pemerintah melalui Menteri Kesehatan untuk segera memasukan narkotika 

jenis baru kedalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dengan cara mengeluarkan permenkes tentang perubahan golongan 

Undang-undang narkotika atau pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membentuk klausula pasal 

progresif yang menyatakan dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana 

narkotika yang jenis zatnya tidak tencantum dalam ketentuan undang-undang. 

Kata Kunci : Upaya, Direktorat Reserse Narkoba, Narkotika Jenis Baru,  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Letak georafis Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi 

garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia  serta antara 

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan 

terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan populasi lebih dari 255 

juta jiwa pada tahun 2015. Indonesia merupakan negara yang strategis dan 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat Indonesia bisa 

menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 diperkiraan jumlah pengguna 

narkoba di Indonesia mencapai 5,8 Juta Jiwa.  

Troels Vester mengatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu 

jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan 

diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada 

permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan 

menjadi pasar narkoba yang besar juga.
1
 

Bila dilihat kebelakang, keberadaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainya) atau Narkoba di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat 

ditelusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda. pada tahun, 1617 orang 

                                                           
1
http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-

18252054, Diakses Senin, 28 Maret 2016, pukul 19.10 Wib   
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Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah 

menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. 

Waktu itu, narkotika disebut "gil" artinya bahan untuk memberikan rasa gembira 

atau senang. Pada saat itu penggunaan dan peredaran yang semakin marak dan 

tidak terkontrol lagi dengan sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik 

para pemakainya, membuat gerah pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya 

mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No.278 jo No.536 mengatur tentang obat 

bius dan candu. Sampai akhirnya zaman pendudukan Jepang, pemerintah penjajah 

Jepang benar-benar melarang penggunaan candu.
2
  

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika sudah mencapai tingkat yang 

sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan 

bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi suatu 

permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkotika secara tidak 

bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat.
3
 Saat ini, 

narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi 

masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan 

narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah 

narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum 

terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan 

                                                           
2
 AR.Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika,Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 3 
3
 Soedjono, Narkotika dan Remaja, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 3 
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senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, Zat narkotika yang baru 

umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi. Perkembangan narkoba jenis ini pun 

tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan cepat. 

Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba untuk 

dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar narkoba jenis baru ini adalah dari bahan 

kimia, mereka mengkombinasikan zat sintetik kimiawi. Pencampuran inilah yang 

menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat ini 

dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum, sebagai 

contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung baru-baru ini menyatakan bahwa dua 

narkoba jenis baru yakni metilon dan tembakau cap gorila (ganja sintetis) sudah 

masuk dan beredar di kalangan masyarakat Lampung.  

Metilon adalah jenis narkoba baru dengan kategori bahaya level empat, metilon 

yang merupakan turunan dari Cathinone memiliki struktur kimia serta efek yang 

dihasilkan dari penggunaan metilon mirip dengan stimulan seperti amfetamin, 

methylenedioxy methamphetamine (MDMA) dan kokain, begitu juga dengan 

tembakau cap gorila (ganja sintetis) ini mirip dengan ganja, berbentuk daun 

kemudian digunakan dengan cara dilinting dan dihisap. Tetapi tembakau ini 

bukan merupakan jenis ganja, bila tembakau tersebut dikonsumsi dengan cara 

dibakar dan dihisap maka penggunanya akan mendapatkan efek anti depresan, 

seperti saat menggunakan ganja. dan sampai saat ini seperti narkoba jenis ganja 

sintetis belum masuk dalam daftar lampiran zat psikotropika di Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. 
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Bahaya kedua narkotika jenis baru tersebut untuk kesehatan adalah efek 

ketergantungan yang disebabkan oleh obat itu sendiri. Efek buruk yang 

ditimbulkan adalah keinginan untuk selalu memakainya secara berulang. Bila 

tidak memakainya kembali akan timbul rasa sakit yang dialami para penderita dan 

rasa ketergantungan. 

Bukan hanya metilon dan tembakau cap gorila (ganja sintetis) saja jenis narkotika 

baru yang sudah beredar luas di masyarakat pada saat ini, berdasarkan data yang 

dilansir oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), melalui early 

warning advisory (EWA) on New Psychoactive Substances, Vol. 7, pada Februari 

2016, di dunia telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 New Psychoactive 

Substance (NPS) di 100 negara.  

Hasil  Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN April 2016, ada 41 New 

Psychoactive Substance (NPS) atau narkoba jenis baru. dari 41 NPS yang saat ini 

beredar luas di Indonesia, baru 18 diantaranya telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan 

Narkotika dan 23 jenis lainnya masih belum diatur.
4
 Narkotika jenis baru tersebut 

terbagi menjadi 7 kelompok, yakni Synthetic Cannabinoids, Synthetic Cathinones, 

Phenetylamines, Piperazines, Plant-based substances, Ketamine, dan 

Miscellaneous. 

Terkait dengan masalah jenis narkotika yang berada di luar Undang-Undang 

Narkotika ini, Indonesia menganut Asas Hukum Pidana yang dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege 

                                                           
4
 http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru, Diakses Senin, 

28 Maret 2016,Pukul 19.30 Wib. 



5 
 

punali” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum 

pidana terlebih dahulu). maka bagi pengedar atau pun pemakai jenis narkotika 

yang belum diatur Undang-Undang Narkotika maka tidak bisa dituntut secara 

pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status jenis yang tidak terdapat 

dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. 

Gandjar Laksmana Bonaparta berpendapat, bahwa apabila Undang-Undang 

Narkotika diterapkan secara kaku, maka bisa saja narkotika jenis baru tidak dapat 

diancam dengan Undang-Undang Narkotika. Kalau berpegang pada aliran ini, 

maka Indonesia akan diserbu jenis narkotika baru yang mengerikan dan 

membahayakan.
5
 

Maka dari itu upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus 

benar-benar dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam 

masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah 

hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, diantara aparat penegak 

hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap penyelidikan dan 

penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika ialah pihak Kepolisian melalui 

Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam 

Pasal 148 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. 

Keberadaraan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di tengah-tengah 

masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam 

                                                           
5
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5223670c534c6/narkotika-jenis-baru-dan-asas-

legalitas, Diakses Senin, 9 April 2016 
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masyarakat, yang diharapkan mampu memproses penegakan hukum serta upaya 

penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru. 

Salah Satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang 

dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara 

penyamaran dalam melakukan pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 

khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai 

calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam 

distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran 

disertai penindakan dan pemberantasan (raid planning execution).
6
 

Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan 

oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas 

serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana 

narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat 

Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap 

merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika jenis baru. Namun, 

dalam kenyataannya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah 

narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang 

menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus 

terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat 

                                                           
6
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana 
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sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih 

cenderung untuk memperluas daerah operasinya.7
 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi 

yang canggih sehingga produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-

jenis narkoba baru dengan tujuan untuk mengelabui hukum dan aparat penegak 

hukum. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat 

Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan 

narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber 

daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.  

Uraian diatas maka penulis perlu untuk membahas penelitian ini dengan judul :  

"Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Jenis Baru"  

B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga yang hendak dicapai menjadi 

jelas, tegas, dan terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil suatu rumusan masalah 

bagaimanakah upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika jenis baru ? 

                                                           
7
 O.C. Kaligis & Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana 

Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2002, hlm. 260. 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan upaya penaggulangan kejahatan tindak pidana narkotika jenis 

baru. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisi Daerah Lampung. 

Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2016. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam 

penanggulangan  tindak pidana narkotika jenis baru.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya Direktorat Reserse 

Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi Direktorat 

Reserse Narkoba Polda Lampung dalam upaya penanggulangan tindak pidana 

narkotika jenis baru. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai upaya 

kepolisian dimasa-masa yang akan datang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. KerangkaTeoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
8 

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan. 

Teori penanggulangan kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan perlu 

ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik 

kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya 

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat 

diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Menurut G.P. 

Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :  

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);  

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);  

c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment/ 

mass media).
9
 

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat 

jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  Rineka Cipta, 1986. hlm.103   

9
 Barda Nawawi Arief, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, 

Bandung: PT Citra Aditia Bakti. 1998. hlm 59 
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pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagel di atas, upaya-upaya yang disebut 

dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal"). 

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat 

jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 

jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.
10

 Upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.  

Usaha-usaha non penal misalnya upaya penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan 

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-

usaha kesejahteraan; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu 

oleh polisi dan aparat lainnya. Bila dilihat dari sudut politik kriminal secara makro 

dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategi dari 

keseluruhan upaya politik kriminal.
11

 

 

                                                           
10

 Sudarto,Kapita Selekta Pidana, Bandung: Alumni, 1981. hlm.118 
11

 Ibid. 
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2. Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti.
12

 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Upaya kepolisian adalah langkah-langkah kebijakan yang dilakukan 

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta menegakan hukum, walaupun dalam praktek di  

masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. 

Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola 

kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks.
13

 

b. Direktorat Reserse Narkoba adalah merupakan unsur pelaksana tugas pokok 

yang berada di bawah Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di 

bawah kendali Wakapolda, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan 

dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba.
14

 

c. Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 

keadaan sosial, ekonomi masyarakat,meningkatkan kesadaran hukum serta 

disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 

(residivis). Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto. Op Cit. hlm.132 
13

 Anton Tabah, Terjemahan Buku Police Reacen War, Jakarta: Tunggul Maju, 2002, hlm 34 
14 http://www.poldabanten.com/fungsi/Ditresnarkoba.php, Diakses pada tanggal  30 Maret 2016, 

pukul 19.00 
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mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat 

dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan 

kejahatan ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat."
15

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

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

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. 

e. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 16
 

f. Jenis narkotika tidak terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika adalah jenis 

atau zat  dari narkotika baru yang bisa disebut juga dengan istilah new 

psychoactive substances (NPS), yang dibuat dengan mengubah zat-zat yang 

telah dilarang dengan cara memodifikasi struktur kimianya, dengan tujuan 

menghindari ketentuan dalam peraturan  perundangan tentang narkotika. 

 

 

                                                           
15

 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008,  hlm 2 
16

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis 

untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan 

isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis 

besar sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok 

masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu dalam bab ini 

memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjuan pustaka yang terkandung dari 

literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta 

pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan. 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, 

pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber 

guna untuk membantu pengerjaan skripsi. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang upaya 

Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis 

baru.  
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V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tentang 

upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika 

jenis baru.  



 

 

 

 

II. TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis  Narkotika yang Tidak 

Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika 

1. Tindak Pidana Narkotika 

Istilah perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan dikatakan telah melanggar 

hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni :  

1. Adanya unsur actus reus atau unsur es  

2. ensial dari kejahatan (physical element)  

3. Mens rea (mental element), yakni keadaan sikap batin. 

Actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk 

pertanggungjawaban pembuat.
17

  

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana 

khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya 

menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena 

tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, 

akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

                                                 
17

 Sunarso Siswanto, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2004, 

hlm 35. 
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Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang 

dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian 

sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika. 

Pengertian paling umum dari narkotika di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 

(tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-

masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang 

Narkotika yaitu sebagai berikut : 

1. Narkotika Golongan 1 (satu) 

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab 

berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, 

shabu, ekstacy dan lain sebagainya. 

2. Narkotika Golongan 2 (dua) 

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terappi sebagai 

pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan kettergantungan, 

misalnya : morfin dan petidin. 

3. Narkotika Golongan 3 (tiga) 

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi 

karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, 

misalnya : kodein. 

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan 

mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan 
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gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, 

ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi). 

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan 

kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulanagn dari sudut 

kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat 

psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan 

perilaku, perasaan, dan pikiran. 

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan 

dalam Pasal 4  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :  

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; 

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah 

guna dan pecandu Narkotika. 

 

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana 

khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak 

menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan, 

akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika.dalam undang-undang narkotika juga mengatur secara khusus 

ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada 

Pasal 110 sampai Pasal 148. 

Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti 

memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan 

narkotika, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, 



18 

 

memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan 

dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai narkotika 

yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat 

karena penyakitan. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi 

jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapikarena transaksinya gelap 

tidak ada penarika pajaknya, sehingga negara dirugikan.
18

 

 

2. Jenis  Narkotika yang Tidak Terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika. 

New Psychoactive Substances (NPS) didefinisikan sebagai jenis zat (drugs) yang 

didesain untuk menyamarkan dan membedakan dengan berbagai jenis narkoba 

yang telah dikenal luas seperti ganja, kokain, heroin, sabu, ekstasi, dan lainnya 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 

narkotika di berbagai negara. United Nation Office on Drugs and 

Crime (UNODC) mendefinisikan NPS sebagai zat yang disalahgunakan baik 

dalam bentuk murni maupun bentuk yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, 

yang tidak diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961 atau konvensi 

tentang zat psikotropika Tahun 1971, dan berpotensi menjadi ancaman bagi 

kesehatan masyarakat luas.
19

 

NPS diproses sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai bahan kimia untuk 

menggantikan bahan baku pembuatan narkotika (prekursor narkotika), hal 

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tujuan pengaturan prekursor 
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di berbagai negara. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang prekursor telah 

diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan bahan kimia tersebut 

secara konstan mengubah struktur kimia NPS sehingga produksi dan 

peredarannya tidak termasuk dalam kategori zat-zat yang diatur dan dilarang 

peredarannya oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara termasuk di 

Indonesia. 

Istilah “New” dalam NPS bukan berarti zat-zat psikoaktif tersebut baru 

ditemukan, hal inilah yang sering menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat. 

Sebagian zat-zat psikoaktif tersebut sebenarnya telah ada dan ditemukan puluhan 

bahkan hingga ribuan tahun yang lalu, seperti contohnya adalah kebiasaan 

mengunyah buah pinah atau daun sirih, kebiasaan mengunyah daun koka di 

kawasan pegunungan Andes, kebiasaan mengunyah daun khat di kawasan 

Ethiopia, ataupun penggunaan ganja di Cina yang telah berlangsung sejak ribuan 

tahun yang lalu. Istilah “New” ini lebih ditekankan pada pengertian bahwa zat-zat 

ini baru muncul di pasaran, metode pemasarannya, dan belum diatur dalam 

konvensi atau peraturan perundang-undangan narkotika. 

NPS telah lama menjadi isu global, karena peredaran dan penggunaan zat ini telah 

meluas serta menjadi ancaman di berbagai negara karena jumlah jenisnya yang 

terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 

dilaporkan terdapat 243 jenis NPS yang beredar di berbagai negara, jumlah 

tersebut meningkat di tahun 2012 menjadi sebanyak 251 jenis, di Tahun 2013 

meningkat secara drastis menjadi 348 jenis, terus meningkat di Tahun 2014 
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menjadi 388 jenis, dan laporan per Juni 2015 mencatat bahwa jumlah tersebut 

meningkat drastis menjadi 541 jenis NPS yang beredar di berbagai negara. 

Peredaran NPS atau yang sering juga disebut sebagai synthetic drugs, legal 

highs, atau herbal highs menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena sulit 

untuk terdeteksi. Sumber utama peredaran NPS dapat melalui penjualan di 

internet, toko-toko, dan pengedar, dan yang paling masif sekaligus sulit untuk 

terdeteksi adalah sumber peredaran melalui internet. Hal tersebut dikarenakan 

karakteristik internet yang cenderung anonymous atau tanpa identitas sehingga 

sulit untuk diketahui siapa penjual dan siapa pembeli. Maraknya penyalahgunaan 

obat-obatan yang dibeli berdasarkan resep dokter turut menambah kompleksitas 

dalam meredam peredaran dan penyalahgunaan zat-zat tersebut. 

Terdapat persepsi yang keliru tentang NPS, karena meskipun terkadang dalam 

promosi penjualan dinyatakan sebagai produk yang legal (sah) bukan berarti 

produk tersebut aman. Sangat sulit untuk memastikan apakah berbagai produk 

NPS tersebut aman untuk dikonsumsi, karena mayoritas dari produk NPS tersebut 

tidak mencantumkan keterangan tentang farmakologi, toksikologi, ataupun 

rekomendasi penggunaan (dosis). Hal tersebut berarti bahwa produk-produk NPS 

tersebut belum/tidak diatur dan dilakukan pengujian oleh lembaga yang 

berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika di 

Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk-produk seperti itu tidak 

aman untuk dikonsumsi.
20
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Menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction    

(EMCDDA), sedikitnya terdapat tiga jenis kelompok NPS yang paling sering 

disalahgunakan yaitu katinon sintetik, cannabinoid sintetik, dan kelompok opioid. 

Masing-masing kelompok memiliki ragam jenis yang banyak dimana cannabioid 

sintetik menempati urutan pertama dengan 134 jenis, katinon sintetik dengan 77 

jenis termasuk methylone. Selain itu masih terdapat jenis NPS lain yang juga 

sering disalahgunakan seperti ketamine, GHB (Gamma Hydroxybutrate), BZP (1-

benzylpiperazine), krokodil, serta NPS yang berasal dari tanaman seperti kratom, 

salvia, dan khat.
21

 

Di Indonesia, hingga Maret 2016 Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN telah 

menemukan 41 jenis NPS. Dari 41 jenis NPS tersebut, 18 di antaranya telah diatur 

dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 dan menjadi 

lampiran yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Dengan diaturnya 18 jenis NPS tersebut,
22

 maka 

penyalahgunaannya di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal dan 

dapat dikenai sanksi. 

Jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) sudah masuk 

dalam lampiran undang-undang narkotika, dengan Permenkes No.13 Tahun 2014: 

NO. NAMA UMUM JENIS EFEK 

1. Methylone (MDMC) Turunan Cathinone 

stimulan, 

halusinogen, 

insomnia, dan 
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sympathomimetic 

2. Mephedrone (4-MMC) Turunan Cathinone 

stimulan, 

meningkatkan 

detak jantung, dan 

harmful 

3. Pentedrone Turunan Cathinone psychostimulant 

4. 4-MEC Turunan Cathinone 
Stimulan dengan 

efek empathogenic 

5. MDPV Turunan Cathinone 

euphoria, stimulan, 

efek aphrodisiac, 

dan efek 

empathogenic 

6. 
Ethcathinone  

(N-ethylcathinone) 
Turunan Cathinone psychostimulant 

7. MPHP Turunan Cathinone psychostimulant 

8. JWH-018 Syntetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

9. XLR-11 Syntetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

10. 
DMA 

(Dimethylamphetamine) 

Turunan 

Phenethylamine 

stimulan, lebih 

rendah efeknya dari 

methamphetamine 

11. 
5-APB Turunan 

Phenethylamine 

stimulan, 

empathogenic 

12. 
6-APB Turunan 

Phenethylamine 
euphoria 

13. 
PMMA Turunan 

Phenethylamine 

stimulan, 

halusinogen, 

insomnia, dan 

sympathomimetic 

14. 2C-B 
Turunan 

Phenethylamine  

halusinogen  

15. DOC 
Turunan 

Phenethylamine  

Euphoria, 

archetypal 

psychedelic  

16. 25I-NBOMe 
Turunan 

Phenethylamine  

stimulan, 

halusinogen, dan 

toxic  

17. 25B-NBOMe 
Turunan 

Phenethylamine  

stimulan, 

halusinogen, dan 

toxic  

18. 25C-NBOMe 
Turunan 

Phenethylamine  

stimulan, 

halusinogen, dan 

toxic  
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Jenis narkotika baru atau New Psychoactive Substances (NPS) belum masuk 

dalam lampiran undang-undang narkotika :   

NO. 
NAMA UMUM JENIS EFEK 

19. Tanaman Khat atau Teh 

Arab 

Cathinone dan 

Cathine 
psychostimulant 

20. 
5-Fluoro AKB 48 Syntetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

21. 
MAM 2201 Syntetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

22. 
4APB 

Turunan 

Phenethylamine 

stimulan, 

halusinogen, dan 

toxic 

23. 
BZP Turunan Piperazine 

euphoria, 

meningkatkan 

detak jantung, 

dilatasi pupil, dan 

toxic 

24. 
Mcpp Turunan Piperazine 

euphoria, 

meningkatkan 

detak jantung, 

dilatasi pupil, dan 

toxic 

25. 
TFMPP Turunan Piperazine 

euphoria, 

meningkatkan 

detak jantung, 

dilatasi pupil, dan 

toxic 

26. 
α-mt Turunan Tryptamine 

euphoria, empathy, 

psychedelic, 

stimulant, dan 

anxiety 

27. 
Kratom mengandung 

Mitragynine dan 

Speciogynine 

Tanaman, Serbuk 

Tanaman 

efek seperti opiat 

dan cocain 

28. Ketamin Ketamin 

halusinasi, 

euphoria, 

psychotomymetic 

29. Methoxetamin Turunan Ketamin 
halusinasi, 

euphoria, 
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psychotomymetic 

30. 
Ethylone  

(bk-MDEA,MDEC) 
Turunan Cathinone 

stimulan, 

halusinogen 

31. Buphedrone Turunan Cathinone 
stimulan dan 

euphoria 

32. 5-MeO-MiPT Turunan Tryptamine 
halusinogen dan 

stimulan 

33. FUB-144 Synthetic Cannabinoid 
halusinogen, efek 

cannabinoid 

34. AB-CHMINACA Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

35. AB-FUBINACA Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

36. CB-13 Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

37. 4-Klorometkatinon Turunan Cathinone 

stimulan, 

halusinogen, 

insomnia, dan 

sympathomimetic 

38. FUB-AMB Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

39. AB-PINACA Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

40. THJ-2201 Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic 

41. THJ-018 Synthetic Cannabinoid 

halusinogen, efek 

cannabinoid, dan 

toxic
23

 

 

Efek NPS beragam, tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang 

bersangkutan. Namun rangkuman efek negatifnya antara lain, kehilangan daya 

ingat, bingung, cemas, depresi, halusinasi, paranoid, psikosis, insomnia, 
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hiperaktif, keracunan pada jantung (cardio toxic), mual, muntah, gangguan irama 

detak jantung, tekanan darah tinggi, dehidrasi, kerusakan ginjal, koma hingga 

kematian.  

Adapun resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, 

komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kerusakan otak, kematian dan 

bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Pada banyak kasus, si 

pengguna NPS mengalami gangguan mental, bahkan mengarah pada bunuh diri. 

Tak hanya berdampak negatif pada kesehatan, NPS juga berpotensi berdampak 

negatif pada hubungan sosial seperti agitasi dan perilaku kekerasan. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat 

mengenai bahaya NPS agar masyarakan memiliki pemahaman yang lebih baik 

tentang NPS sehingga masyarakat tidak menganggap NPS sebagai sebuah 

ancaman kecil. 

B. Kepolisian Daerah Lampung 

1. Pengertian Kepolisian  

Istilah "polisi" pada semula nya berasal dari perkataan Yunani "Politeia", yang 

berarti seluruh pemerintahaan negara kota. arti kata "polisi" sekarang adalah 

berbeda dengan arti yang di berikan semulanya. juga istilah yang diberikan oleh 

setiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-

masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau 

menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.
24
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Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum,  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk mewujudkan keaman dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya 

ketentraman masyarakat dengan menjujung tinggi hak azasi manusia. 

Polri dalam melaksanakan fungsi dan peranya diseluruh wilayah negara Republik 

Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara 

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan 

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam 

peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat 

pusat yang disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri serta 

bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah tingkat Provinsi disebut 

dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda dipimpin oleh 

Kapolda serta bertanggung jawab Kapolri, di tingkat kota atau kabupaten disebut 

dengan Kepolisian Resort yang dipimpin oleh Kapolres dan bertanggung jawab 

kepada Kapolda, dan di tingkat kecamatan ada kepolisian sektor atau Polsek yang 

dipimpin oleh Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat 
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desa atau kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir polisi atau 

sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.
25

 

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 13 sampai Pasal 19  Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dimana 

Tugas Pokok  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 

13 adalah : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  

2. Menegakan hukum, dan 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

dalam Pasal 14 ayat (1) di jelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok 

tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk menigkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengawasan swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboraturium koreksi dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 
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9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian serta; 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang sebagai penyidik yang 

dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam rangka 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di 

bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 

a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan; 

c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h) Mengadakan penghentian penyidikan; 

i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana; 

k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum dan; 

l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

3. Direktorat Reserse Narkoba  

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 

2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian tingkat 

daerah. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Dit res narkoba 
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adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah 

Kapolda. Direktorat Narkoba bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 

reserse narkoba, yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana narkotik dan obat berbahaya terorganisir serta penyuluhan dan 

pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan 

narkoba. 

Dalam pelaksanaan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; 

2. penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas 

pelaksanaan tugas Ditresnarkoba; 

3. pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda; 

4. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba; dan 

5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.  

Ditresnarkoba dipimpin oleh Dirresnarkoba yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 

Ditresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirresnarkoba yang 

bertanggungjawab kepada Dirresnarkoba. 

Ditresnarkoba terdiri dari : 

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); dan 
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4. Sub Direktorat (Subdit).
26

 

C. Penyelidikan dan Penyidikan Tidak Pidana Narkotika 

1. Penyelidikan 

Adanya makna penyelidikan hal ini di sebabkan karena tidak semua peristiwa atau 

suatu perbuatan yang terjadi sebagai tindak pidana atau tidak semua tindak pidana 

itu jelas oleh karena perlu penyelidikan, untuk memastikan sebelum langkah 

selanjutnya, penyidikan dan upaya paksa (dwang middelen). oleh karena itu 

sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi didalamnya adanya upaya 

paksa, perlu ditentukan berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil 

penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar merupakan tindak 

pidana dan dapat di lanjutkan dengan tindakan penyidikan.  

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap 

pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau 

fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.
27

 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 

butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang di atur menurut 

undang-undang ini.  penyelidikan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan 

oleh kepolisian dalam hal adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.
28
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Fungsi penyelidikan merupakan alat penyaringan terhadap peristiwa-peristiwa 

yang menjadi apakah dapat di lakukan penyidikan atau tidak. fungsi penyaringan 

ini lah yang menempatkan kedudukan polisi sebagai penyelidik dan atau penyidik. 

berdasarkan wewenangnya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa 

sebagai tindak pidana atau bukan. jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak 

pidana, polisi melakukan tindakan penyelidikan. 

dalam menggunakan wewengan kepolisian atau Police Discretion lebih 

ditekankan pada kewajiban menggunakan wewenang. disinilah kemampuan 

intelektual dan pengabdian dari polisi dituntut sebagai aparat penegak hukum 

dengan kata lain melaksankan hak atau wewenang tersebut didasarkan 

keterampilan (common calling) sebagai penegak hukum yang profesional.
29

 

2. Penyidikan 

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2, KUHAP, yaitu serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatu dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. dengan demikian, 

penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan tentang : 

a. bentuk tindak apa yang terjadi;  

b. kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi; 

c. bagaimana tindak pidana itu terjadi; 

d. apa latar belakang terjadinya tindak pidana; 
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e. siapa pelaku tindak pidana tersebut.
30

 

Dinegara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan 

Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 angka 1 KUHAP adalah : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas 

penyidikan. kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat 

kasuitis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar 

belakang atau motivasi yang sama.
31

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat 

dengan Undang-Undang Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang  peranan 
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Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

Pejabat Polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana 

disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hali ini telah diatur pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam hal 

ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di 

dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan 

penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara.   

Selanjutnya terhadap penyidikan tindak pidana narkotika selain berlaku ketentuan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berlaku ketentuan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Pasal 73 sampai dengan pasal 

92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Dalam upaya pemberantasan narkotika  tersebut, tidak terlepas dari dukungan 

aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu 

dimulai dari pihak kepolisian,  kejaksaan,  peradilan, sampai pada lembaga 

pemasyarakatan yang  semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan 

diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana 

narkotika. 
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Menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan 

penyidik pada BNN dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah sama 

dalam kerangka pemberantasan narkotika.
32

 dan juga penyidik BNN dan penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam hal melakukan penyidikan 

terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

Penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki 

kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik 

BNN. tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri. keduanya 

sama, saling bekerja sama satu sama lain dalam upaya memberantas peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika.
33

 

D. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kebijakan” dari akar kata “bijak” sebagai 

“rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata 

pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”. Kebijakan juga berarti; “pernyataan 

cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen 

dalam usaha mencapai sasaran”.
34

 

Rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 

pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, 

kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem 
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kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan 

sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak 

pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam berfungsinya 

mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) dan 

“perlindungan masyarakat” (social defence). Kebijakan penanggulangan tindak 

pidana dapat diberi arti lain dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan 

(criminal policy). Dalam kerangka sistem policy, sub sistem criminal policy 

secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; social welfare dan social 

defence. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, criminal policy dapat 

ditempuh melalui sarana penal (penal policy) dan sarana non penal (non penal 

policy). Barda Nawawi Arief dalam kajian social policy dan criminal policy ini 

memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut.
35

 

Tujuan social werfare dan social defence  oleh Barda Nawawi Arief merupakan 

aspek immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau 

keadilan. Dalam pelaksanaan tugas Polri dalam masyarakat terutama sebagai 

penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang 

dikemukakan Barda Nawawi Arief di atas dapat dipakai sebagai acuan tugas, 

bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu 

ditempuh melalui kebijakan integral (integrated appoarch) dengan memadukan 

antara social policy dengan criminal policy dan memadukan antara penal policy 

dan non penal policy. Dalam menguraikan berbagai segi negatif dari 

perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” 

kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya 
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atau harus dipertimbangkan paling akhir. Hukum pidana mempunyai fungsi 

subsider artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang 

memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi apabila hukum 

pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan 

politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai 

planning for social defence). Rencana perlindungan masyarakat ini harus 

merupakan bagian integral dari planning for national development (rencana 

pembangunan basional). 

Sehubungan dengan integrasi antara rencana perlindungan masyarakat dengan 

rencana pembangunan nasional, berikut ini disampaikan berbagai ketetapan 

internasional yang menunjang integrasi tersebut; Kongres PBB ke-4 tentang 

“Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” tahun 1970 membicarakan 

masalah pokok “Crime and Development” juga pernah menegaskan : “any 

dictionary between a country’s policies for social defence and its planning for 

national development was unreal by definitions”.
36

 

Penegasan Kongres di atas memberikan makna pentingnya integrasi antara 

kebijakan perlindungan masyarakat dengan rencana pembangunan nasional, 

bahkan Kongres menegaskan hal tersebut jangan didekotomikan. Kongres PBB 

ke-5 tahun 1975 juga menegaskan: “The many aspects of criminal policy should 

be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy 

of each country”. 
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Makna yang dapat diambil dari penegasan Kongres di atas adalah banyak aspek 

dari kebijakan kriminal yang harus dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam 

kebijakan sosial setiap negara. Penegasan Kongres di atas membuktikan perlunya 

integrasi antara kebijakan sosial (social policy) dengan kebijakan kriminal 

(criminal policy). Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa bertolak dari konsepsi 

kebijakan, integral sebagaimana penegasan Kongres PBB di atas, maka kebijakan 

penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial kebijakan 

pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan 

victimogen.
37

 

Sudarto menegaskan bahwa dilibatkan hanya hukum pidana dalam social defence 

planning, harus diingat atau harus diakui bahwa penggunaan hukum pidana ini 

merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“Kurieren Am Symptom”) dan bukan 

suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dilibatkannya hukum 

pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di 

atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia 

menduduki posisi subsidier, kemampuannya hanya pada penanggulangan atas 

gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya 

kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan 

masalah biaya yang harus dikeluarkan negara jika hukum pidana dilibatkan tentu 

teramat besar. Sudarto mengingatkan, bahwa upaya melakukan kriminalisasi 

mencakup syarat; tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak 
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dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan aparat 

penegak hukum.
38

 

Upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (criminal policy), G. Peter 

Hoefnogels menggambarkan ruang lingkupnya, bahwa kebijakan criminal 

(criminal policy) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat 

mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum 

pidana (kriminologi praktis) dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi: 

politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran 

Hoefnagels mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya 

dari fungsionalisasi criminal policy yang berarti lebih menitik beratkan pada sifat 

preventif, sementara penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Sudarto 

memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat 

dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. 

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda 

Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya 

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk 

penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh 

suburkan kejahatan. 

Peran yang dimainkan oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan itu 

tidak hanya bersifat represif. Dalam kenyataannya, secara prosentase pekerjaan 
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polisi yang bersifat represif itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang bersifat 

preventif, dan bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan pekerjaan 

yang bersifat pre-emptif. Perpaduan peran Polri yang demikian itu 

mengisyaratkan bahwa cara kerja Polri bukan seperti “pemadam kebakaran” yang 

bekerja setelah kejadian, melainkan harus selalu mendahului munculnya kejadian 

dengan mengedepankan tindakan prefentif dan pre-emtif ketimbang represif. 

Mengingat peran yang dimainkan oleh Polri secara komprehensif seperti itu 

(represif-preventif-preemtif), maka model peradilan yang cocok dikembangkan 

oleh Polri (dan tentunya juga oleh perangkat penegak hukum yang lain) dalam 

menangani berbagai kasus kriminal adalah Restorative Justice (peradilan 

restoratife). 

Melengkapi upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana Non Penal, 

Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 di Milan, Italia, dalam dokumen A/CONF.121/L/9 

tentang “Crime Prevention in the Context of Development” ditegaskan, bahwa 

upaya penghapusan sebab-akibat dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus 

merupakan “strategi pencegahan kejahatan yang mendasar” (the basic crime 

prevention strategies). 

“Guiding Priciples” yang dihasilkan kongres ke 7 ditegaskan antara lain bahwa 

“Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus 

mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidak adilan 

yang bersifat sosio-ekonomi, di mana kejahatan sering hanya merupakan 

gejala/symptom”. (policies for crime preventions and criminal justice should take 

into account the structural causes, including socio-economie causes of injustice, 



40 

 

of which criminality is often but a symptom). Dalam guiding principles di atas 

dampak keharusan penggunaan upaya non penal, seperti mempertimbangkan 

faktor struktural dan faktor ketidak adilan yang bersifat sosio-ekonomi, dalam 

upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana.
39
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan secara yuridis emperis. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulanggan 

tindak pidana nakotika jenis baru yang dilakukan oleh kepolisian yang dalam hal 

ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba di wilayah hukum Polda lampung. 

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum 

dalam kenyataan, baik merupakan penilaian, perilaku, pemahaman, dan kejelasan 

serta sikap yang berkaitan dengan Upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru di wilayah hukum Kepolisian 

daerah Lampung. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan 

sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu : 

  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek 

penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang 
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berhubungan dengan narkoba. Data primer ini diambil dari praktisi hukum dan 

akademisi. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. 

Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari: 

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

Republik Indonesia . 

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

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang berhubungan 

dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari 

bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti 

kamus hukum, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi 

ini, media masa dan sebagainya. 

C. Penentuan Narasumber 

Adapun di dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Polisi di wilayah 

hukum Polisi Daerah Lampung, BNN-P Lampung dan Dosen bagian Hukum 

Pidana Universitas Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari 
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narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili 

seluruh narasumber. 

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode 

purposive, yaitu penunjukan narasumber yang dilakukan berdasarkan sesuai 

dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun narasumber dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung : 1 orang 

2. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang 

   Jumlah : 3 orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan (library reserach) 

Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data 

sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan 

cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan 

dengan judul skripsi tersebut. 

b. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, 

yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau 

pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu: 

a. Seleksi data, Yaitu Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder 

maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data 

yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. 

b. Klasifikasi data, Yaitu data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara 

sistematis. 

c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah dikelompokan disusun secara 

sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian 

agar mudah dalam menganalisis data. 

 

E. Analisis Data 

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara 

sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif. 

Analisis kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam 

kalimat berdasarkan hasil penelitian. dari hasil analisis data tersebut dilanjutkan 

dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan 

secara umum. 

 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat simpulan sebagai berikut : 

Upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan kejahatan tindak 

pidana narkotika jenis baru melalui dua cara yaitu menggunakan upaya secara 

non-penal dan penal. Upaya non penal yang dilakukan secara preemtif dan 

preventif dengan dilakukannya tindakan rekayasa sosial (Social Engeenering) 

dengan melakukan tindakan mengawasi, membentuk dan mendorong masyarakat 

untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal 

kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru. 

Serta memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan 

narkoba jenis baru kemudian dilakukannya kegiatan penjagaan, pengawalan 

dan patroli di wilayah-wilayah yang diindikasi sebagai tempat rawan 

penyalahgunaan narkotika dan dilkukannya kerjasama antara kepolisian dengan 

lembaga dan instansi terkait, LSM, dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan 

permasalahan narkotika jenis baru.  

Kemudian upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru dengan menggunkana upaya 

secara penal, yaitu dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara 
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ilmiah melalui uji labolatorium untuk mengetahui isi kandungan barang bukti 

tersebut. Apabila barang bukti tersebut teryata mengadung zat narkotika yang 

sudah terlampiran dalam undang-udang narkotika maka penyalahguna narkotika 

jenis baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika sesuai golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam 

barang bukti. Jika barang bukti tersebut memang tidak memiliki unsur turunan 

dari narkotika yang sudah ada maka masih bisa dilakukan penanggulangan dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukuman yang 

diberikan bagi penyalahguna narkotika jenis baru sangatlah ringan. 

B. Saran 

1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan 

lembaga terkait untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan 

yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung agar 

peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis baru dapat segera diatasi. 

2. Untuk mengantisipasi perkembangan narkotika jenis baru disarankan bagi 

pemerintah melalui Menteri Kesehatan untuk segera memasukan narkotika 

jenis baru kedalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dengan cara mengeluarkan permenkes tentang perubahan golongan 

Undang-undang narkotika atau pemerintah melakukan revisi terhadap 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membentuk 

klausula pasal progresif yang menyatakan dapat dilakukannya penyidikan 

tindak pidana narkotika yang jenis zatnya tidak tencantum dalam ketentuan 

undang-undang. 
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