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Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti- 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam 
melakukan tugas penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan 
tindakan yang memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan. Untuk 
mengetahui lebih mendalam perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian. 

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 
proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polwiltabes 
Semarang?, (2) apakah Faktor pendukung dan penghambat penyidik dalam 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika? Penelitian ini 
bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku 
penyalahgunaan psikotropika oleh Polwiltabes Semarang, (2) untuk mengetahui 
faktor pendukung dan penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan 
terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika. 

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan penyidikan 
terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polwiltabes Semarang. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode: (1) studi 
kepustakaan, (2) studi Dokumen, (3) wawancara, (4) observasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan oleh Polri 
terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polwiltabes Semarang meliputi 
pemeriksaan di tempat kejadian, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan, pemeriksaan atau interogasi, penyusunan berita acara, penyampingan 
perkara, pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan/ atau 
pengembalian berkas kepada penyidik untuk disempurnakan. Dalam penyidikan 
terdapat faktor yang mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung dan 
penghambat tersebut dapat berasal dari internal Polwiltabes Semarang maupun 
dari eksternal Polwiltabes Semarang. Faktor internal yang mendukung adalah: (1) 
adanya substansi undang- undang yang telah memadai, (2) adanya dukungan dari 
pihak atasan, sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah: (1) keberadaan 
saksi ahli dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang, (2) adanya informan, (3) 
adanya dukungan dari tokoh masyarakat. Adapun faktor internal yang 
menghambat proses penyidikan adalah: (1) kendala struktural, (2) kurang 
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optimalnya profesionalitas dan keahlian Polisi, (3) oknum aparat  yang mudah 
diperdaya, (4) lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sedangkan faktor 
eksternal yang menghambat adalah: (1) adanya strategi pemasaran baru, (2) 
adanya jaringan peredaran psikotropika terselubung atau terputus, (3) kurangnya 
kerjasama dari masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 
penyidikan oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di Polwitabes 
Semarang masih kurang optimal, karena dari kasus yang ditangani hanya sebatas 
pemakai dan pengecer tidak pada bandar atau bahkan produsennya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyidik 
maupun masyarakat. Para penyidik dari Polwiltabes semarang diharapkan 
mengikutsertakan penyidik PNS dari lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang 
agar proses dan hasil penyidikan dapat optimal. Demikian juga bagi masyarakat, 
diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam menanggulangi penyalahgunaan 
psikotropika dan turut membantu dalam hal penangkapan tersangka pelaku 
penyalahgunaan psikotropika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan 

menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan 

terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang- Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi 

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”. 

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan 

berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya menyangkut pembangunan 

materiil saja, tetapi juga pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. 

Program pembangunan nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya 

manusia yang perlu ditingkatkan secara terus- menerus termasuk derajat 

kesehatannya. 

Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya peningkatan di 

bidang pengobatan dan kesehatan yang antara lain pada satu sisi mengusahakan 
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ketersediaan obat- obatan psikotropika yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan 

di sisi yang lain harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. 

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan 

perilaku. (UU No. 5/ 1997 Pasal 1 ayat (1)). 

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika mempunyai dimensi yang luas 

dan komplek, baik dari sudut psikososial yakni keadaan kejiwaan si pelaku 

penyalahgunaan psikotropika ketika dia berada di tengah- tengah masyarakat yang 

normal, pelaku akan merasa terkucilkan sewaktu melakukan interaksi sosial. Dari 

segi mental spiritual pelaku akan semakin jauh dari ajaran agama, permasalahan 

juga akan datang dari sudut pandang kriminalitas karena dengan kecanduan obat- 

obatan psikotropika pelaku akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

barang haram tersebut, semisal karena harganya mahal pelaku yang sudah 

kecanduan akan mencuri sesuatu untuk ia jadikan modal dalam membeli barang 

haram tersebut, padahal penyalahgunaan psikotropika sendiri sudah termasuk 

kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan 

penyalahgunaan psikotropika merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan 

hukum yang berlaku. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan 

penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum 

ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh. 
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Korban penyalahgunaan psikotropika pada umumnya adalah remaja dan 

dewasa yang justru sedang mengalami masa- masa produktif dan sebenarnya para 

remaja merupakan aset sumber daya bagi pembangunan di masa yang akan 

datang, yang tidak ternilai harganya. Dewasa ini Indonesia tidak hanya menjadi 

daerah untuk transit saja, tetapi telah lebih menjadi daerah sasaran peredaran 

psikotropika secara gelap. Masalah penyalahgunaan dan peredaran psikotropika 

tidak hanya terbatas untuk kota- kota besar saja, tetapi telah merambah ke desa-

desa dan bahkan daerah yang sangat terpencil sekalipun. Hal ini jelas semakin 

memerlukan upaya dan kerja keras seluruh komponen bangsa untuk bersama- 

sama mencegah dan mengambil tindakan untuk menghambat meluasnya 

penyalahgunaan psikotropika, apabila hal ini tidak segera dilakukan 

penanggulangannya maka pelan tapi pasti akan mempengaruhi masa depan 

bangsa ini. Kenyataan yang ada saat ini melalui maraknya pemberitaan media 

massa baik cetak maupun elektronik tentang keberhasilan aparat penyidik dalam 

mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika yang di satu sisi menunjukkan 

kinerja yang sangat positif dari aparat penyidik dan di sisi lain akan semakin 

mempertegas dan menelanjangi realitas konsumsi non medis berupa 

penyalahgunaan psikotropika yang telah mencapai kondisi mengkhawatirkan. 

Dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang 

merupakan perangkat hukum dalam rangka mengatur peredaran psikotropika, 

bertujuan untuk: 

1 Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. 
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2 Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; dan  

3 Memberantas peredaran gelap psikotropika (UU No. 5/ 1997 Pasal 3). 

Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika 

harus secara sinergis dilakukan, baik secara preventif maupun represif. Ujung 

tombak dari serangkaian penegakan hukum dalam kesatuan proses penanganan 

perkara adalah penyidikan, demikian pula dalam penanggulangan penyalahgunaan 

psikotropika. 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika mempunyai dimensi yang 

sangat luas dan komplek. Penyalahgunaan psikotropika merupakan permasalahan 

penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum 

ditemukan upaya penanggulangan secara menyeluruh. 

Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai alat 

penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum diberi kewenangan 

utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana. Dalam undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 56 ayat (1) telah 

ditetapkan penyidik yang berwenang menangani perkara psikotropika yaitu 

penyidik Polri dan penyidik PNS. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis 

mempunyai pemikiran guna memberikan beberapa pembahasan berupa penelitian 

tentang masalah- masalah dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 

penyalahgunaan psikotropika di Polwiltabes Semarang? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses 

penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 

penyalahgunaan psikotropika. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam 

melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan 

psikotropika. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain 

sebagai berikut: 

Secara Teoretis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana 
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khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyidikan 

penyalahgunaan psikotropika. 

Secara Praktis 

a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik 

khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan 

penyalahgunaan psikotropika. 

b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti 

masalah ini lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika  Penulisan Skripsi 

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka 

skripsi ini dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut  

1. Bagian awal, berisi: 

Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Prakata, Sari, Daftar Isi, dan Daftar 

Lampiran. 

2. Bagian Isi, berisi: 

Bab I tentang pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yang 

dimulai dengan latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan 

masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II yang berisikan penelaahan kepustakaan dan/atau kerangka 

teoretik  ini penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoretik 
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yang erat kaitannya dengan masalah psikotropika dan penyidikan, yang 

dimulai dari pengertian penyidik dan penyidikan dalam proses penyidikan 

kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, kemudian Polri sebagai 

penyidik utama dalam perkara Pidana, dan akan diperdalam tentang 

pembahasan penyidikan itu sendiri menurut UU No.5 Tahun 1997 dan UU 

No.8 Tahun 1981 serta UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

Pengertian psikotropika dan jenis- jenisnya, peraturan perundang- 

undangan dan sanksinya. 

Bab III mengenai metode penelitian penulis akan menjelaskan 

tentang metode penelitian yang digunakan meliputi dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan 

data, objektifitas dan keabsahan data, serta model analisis data. 

Bab IV yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai proses penyidikan tindak pidana psikotropika dalam hukum 

positif di Indonesia ini penulis akan menjelaskan tentang penelitian serta 

analisis data yang merupakan jawaban atas permasalahan hukum berupa: 

Penyidikan tindak pidana psikotropika dalam hukum positif di Indonesia, 

serta akan dibahas mengenai faktor yang menjadi penghambat dan 

pendukung yang dihadapi oleh aparat penyidik Polri dalam proses 

penyidikan penyalahgunaan psikotropika. 

Bab V yaitu penutup,yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, 

penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah dalam masalah 

penyalahgunaan psikotropika, dan akan memberikan sedikit saran yang 
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diharapkan kelak dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan para 

pembaca yang kemungkinan menginginkan meneliti dan mengkaji 

masalah ini secara lebih mendalam. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir penulisan skripsi ini dicantumkan daftar pustaka, 

yang berisikan daftar buku- buku literatur sebagai referensi yang 

digunakan oleh penulis. Selain daftar pustaka penulis juga akan 

mencantumkan beberapa lampiran- lampiran mengenai administrasi dari 

proses penyidikan, dan arsip surat keluar yang pernah dilakukan oleh 

penulis selama proses pembuatan skripsi ini. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA 

TEORETIK 

 

2.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan  

2.1.1 Pengertian Penyidik 

Yang dimaksud dengan penyidik menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang 

KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia 

atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. 

Dari pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik 

adalah: 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat 
polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi 
pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri 
Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu 
meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
(Hamzah 1990:75) 

 
Untuk penyidik yang berasal dari Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia untuk perkara psikotropika dilakukan oleh mereka yang berpangkat 

Ajun Inspektur Dua (AIPDA). Sedangkan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

dalam Undang-Undang Psikotropika telah ditentukan, yaitu: 
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a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan 

b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat 

Bea dan Cukai. (Gatot 2004:96) 

 
2.1.2 Pengertian Penyidikan 

Penyidikan membawa konsekuensi semakin profesionalnya aparat 

penyidik dari Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah psikotropika yang 

diberi wewenang khusus untuk itu. 

Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan  fungsi koordinasi 

dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana. 

Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti 

pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang- 

undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar 

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. 

Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 

1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan 

tersangkanya.  

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, 

memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan 
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tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu 

dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan 

memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum. 

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, 

KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Tugas utama dari penyelidik 

adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang 

dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.  

Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 

1 angka 5 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan 

suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana.(Harun 1991:55) Hal ini 

dilatarbelakangi bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai 

tindak pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka 

sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi 

menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau 

keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi 

tersebut benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan 

tindakan penyidikan. Oleh karena itu M. Yahya Harahap dalam Harun (1991:55) 

mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan 

penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang 
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berdiri sendiri terpisah dari penyidikan. Yang dimaksud dengan penyelidik adalah 

setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu dari pangkat Bharada 

sampai dengan Jenderal penuh. 

Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas 

dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel 

berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas 

perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. 

Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang 

penyidik telah selesai, Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat 

kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut. 

Untuk meringankan beban penyidik, pada KUHAP juga telah diatur 

adanya penyidik pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan 

syarat kepangkatan yang berlaku. 

Wewenang penyidik pembantu hampir sama dengan penyidik pada 

umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik 

pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. 

Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara juga tidak langsung diserahkan 

kepada Penuntut Umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam 

perkara dengan acara pemeriksaan singkat. 
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2.2 Polri Sebagai Penyidik Utama di dalam Perkara Pidana  

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di 

Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum 

ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal 

pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, 

Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang 

Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi 

fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas 

tersebut.  

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

KUHAP dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, 

maka semakin tegas diatur tentang peranan 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, hal ini telah diatur 

pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, 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 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara. 
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Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik meiliki 

wewenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindeak 
pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 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 orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Pasal 13, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; dan 

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

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian 

Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang- undangan lainnya. 

Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu: 

a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan; 
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b. Membantu meyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
menggangu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

penadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
 
Sedangkan menurut ayat (2), mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di bidang penyidikan yang sesuai dengan perundang- undangan lain 

pada huruf h dijelaskan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan kerja sama 

dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan 

internasional. 

Dalam pelaksanaannya Pejabat Penyidik yang diemban oleh POLRI 

dikelompokkan menjadi dua, yakni Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik 

Pembantu. 

PP. No. 27 Tahun 1983 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai syarat 

kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni 

Pejabat Polisi tersebut harus: 

a. Sekurang- kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 
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b. Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam 

suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Pembantu 

Letnan Dua 

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sedangkan Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu 

diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 3. Menurut ketentuan ini, syarat 

kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu adalah: 

a. Sekurang- kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 

b. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda 

(golongan II/a) 

c. Diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan 

atau Pimpinan Kesatuan masing- masing 

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam 

proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang 

tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan 

rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan 

tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat 

Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan 

menjalankan semua asas- asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki 

lima asas, yaitu: 
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1. Asas Tanggung Jawab 

Pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya 

penegakan hukum yang sesuai Undang- Undang. Hal tersebut akan dapat 

mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang 

kemerdekaannya, bahkan dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman, 

maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, setiap langkah 

dalam penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses 

pelaksanaannya maupun penerapan pasal- pasalnya. 

2. Asas Kepastian 

Dalam pelaksanaan penyidikan, Pejabat Polisi harus melakukan segala proses- 

prosesnya dengan pasti, mulai dari mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, 

pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang 

disita, maupun identitas tersangka atau saksinya, harus disesuaikan dengan 

ketentuan yang dikehendaki oleh KUHAP. 

3. Asas Kecepatan 

Seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu 

yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam 

KUHAP maupun faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

penyidikan, maka dalam hal penyelenggaraan proses penyidikan Pejabat Polisi 

perlu memperhatikan kecepatan, baik dari administrasinya maupun dalam 

proses penyidikan yang lain. 
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4. Asas Keamanan 

Pada proses penyidikan ada yang dinamakan proses administrasi penyidikan. 

Pada proses tersebut banyak sekali terdapat tulisan atau catatan yang bersifat 

autentik dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi, surat merupakan salah 

satu alat bukti yang sah  dan dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap semua 

bentuk administrasi penyidikan, dari kemungkinan adanya gangguan dari 

pihak yang tidak bertanggungjawab. 

5. Asas Kesinambungan  

Seluruh kegiatan di dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu 

hal yang bersifat berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses 

dengan proses yang lain.(Soeherto 2002:13) 

 

2.3 Penyidikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, 

Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang- 

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan 

ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pencegahan maupun 

penindakan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif 

yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan 

suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat. 

(Siregar 1983:71) 



 19

Penindakan dilakukan terhadap mereka yang melanggar ketentuan, 

sedangkan pencegahan dilakukan sebelum pelanggaran tersebut terjadi atau 

supaya tidak terjadi pelanggaran. Penegakan hukum pidana mencakup proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan 

Pengadilan Negeri, upaya hukum, dan eksekusi. (Hamzah 1996:121) 

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara di 

bidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas 

memelihara serta meningkatkan tertib hukum yang salah satu tugasnya mencakup 

aspek represif berkaitan dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik 

serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tertentu. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, pada Pasal 15 secara umum Kepolisian 

berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama 

di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang, mencari keterangan dan barang bukti  maupun melakukan kerja sama 

dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan 

internasional. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan yang dijelaskan dalam 

Pasal 15 secara umum baik ayat (1) maupun ayat (2) sangat berkaitan erat dengan 

proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.  

Untuk mendukung tugas- tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk: 
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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 pada 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 

perkara pemeriksaan; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat 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; 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
 
 
 Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelaksanaan penegakan hukum 

pidana (materiil) dilakukan dengan dan berdasarkan hukum pidana formil tertentu. 

Diundangkannya UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana menunjukkan adanya kebijakan politik dari pemerintahan untuk 

melakukan penyusunan hukum atau perundang- undangan ke dalam sebuah buku 

sebagai satu-satunya acara yang berlaku bagi penegakan hukum pidana di seluruh 

Indonesia. 

Penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Bab XIV Pasal 102 sampai 

dengan Pasal 136. Penyidik harus segera melakukan penyidikan setelah diketahui 

telah terjadi tindak pidana baik melalui proses penyelidikan maupun tidak. Dalam 

hal ditangani oleh PPNS maka wajib segera memberitahukan kepada Penuntut 
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Umum bahwa telah dimulai dilakukan penyidikan.(UU No.8/1981 Pasal 109 ayat 

(1)) 

Dalam melakukan tugas penyidikan, ketika penyidik mengumpulkan 

bukti-bukti diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 

memungkinkan diselesaikannya proses penyidikan dan jika telah selesai maka 

segera diserahkan kepada penuntut umum. Kewenangan tersebut meliputi 

penangkapan, penahanan, penggeledahan badan/barang, pemasukan rumah, 

penyitaan, pemeriksaan surat, dan kewenangan lain. 

Dalam hal diperlukan penyidik berhak untuk melakukan tindakan di 

tempat kejadian perkara yang dapat diikuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan 

saksi- saksi serta tersangka. Apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta 

keterangan dan pendapat maupun pemeriksaan oleh ahli. Dalam hal tersangka 

ditahan, maka pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan satu hari setelah 

perintah penahanan itu dijalankan (KUHAP Pasal 122). Penggeledahan untuk 

penyidikan dapat dilakukan baik penggeledahan badan ataupun rumah. Untuk 

penggeledahan rumah harus disertai surat izin dari ketua Pengadilan Negeri 

setempat. Izin ini diperlukan juga dalam hal penyidikan untuk melakukan 

penyitaan baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun 

tidak berwujud. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penyidik berpendapat 

diperlukan pemeriksaan surat. 

Untuk setiap tindakan yang dilakukan, penyidik harus membuat berita 

acara. Setelah pemeriksaan, yang diperlukan dalam penyidikan dianggap cukup, 

maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat Berita Acara 
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Perkara (BAP) yang dilampiri dengan semua berita acara yang dibuat sehubungan 

dengan tindakan- tindakan yang telah dan nyata- nyata dilakukan dalam rangka 

penyidikan. 

Setelah semua kegiatan tersebut selesai maka penyidik wajib segera 

menyerahkan berkas perkara tersebut (baik yang disidik sendiri maupun oleh 

PPNS) kepada Penuntut Umum. Dalam tahap pertama hanya berkasnya saja, 

apabila dalam waktu empat belas hari penyidikan dianggap selesai, maka penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangkanya dan barang bukti kepada 

Penuntut Umum. 

Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika diatur dalam UU 

No.5 Tahun 1997 Bab XIII pasal 55 sampai dengan pasal 58 bersama- sama 

dengan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 55 menentukan 

bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.8 

Tahun 1982 tentang KUHAP. 

Dari ketentuan di atas nampak bahwa meskipun memuat ketentuan hukum 

acara pidana sendiri, Undang-Undang psikotropika tetap mendasarkan pada 

ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP. Hal ini tidak menjadi masalah 

karena ketentuan hukum acara dalam undang- undang psikotropika hanya 

berfungsi sebagai penambah dari KUHAP, sebagai ketentuan hukum acara yang 

berlaku mengingat adanya hal- hal khusus dan keperluan yang khas dalam tindak 

pidana psikotropika. Beberapa materi baru dalam undang- undang psikotropika, 

membahas tentang perkara psikotropika dan dari hal itu akan menunjukkan 
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indikasi adanya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Diantaranya 

merupakan pengecualian atau lebih tepat dikatakan sebagai penambahan KUHAP, 

yaitu mengenai pemusnahan psikotropika sebelum keputusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, dan 

teknik penyidikan penyerahan yang diawasi. 

Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang 

kiriman melalui pos atau alat perhubungan lain, yang diduga berkaitan dengan 

tindak pidana psikotropika. Selain itu, penyidik berwenang untuk menyadap 

pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain, penyadapan ini hanya 

dapat dilakukan jika ada izin tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, untuk jangka waktu 30 hari kalender. Untuk pemeriksaan laboratorium 

dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya 

psikotropika, maka penyidik berwenang memperpanjang jangka waktu 

penangkapan untuk paling lama 40 jam, bila ternyata tidak terbukti maka 

tersangka harus segera dibebaskan. Penyidik yang melakukan penyitaan 

psikotropika yang kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri ditetapkan untuk 

dimusnahkan, maka menurut hukum dapat segera dimusnahkan meskipun belum 

ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika penyidik juga 

mendapat tambahan kewenangan berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 pasal 55, 

yaitu melakukan teknik penyidikan yang diawasi dan teknik pembelian 

terselubung. 
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Dari ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika tetap berdasarkan pada UU 

No.8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum acara untuk semua tindak pidana 

secara umum, akan tetapi dengan tetap memperhatikan kekhususan terhadap 

tindak pidana penyalahgunaan psikotropika sebagaimana terdapat di dalam 

ketentuan Undang- Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 

Selain itu, khusus untuk penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia juga terikat dan harus mendasarkan tindakannya termasuk dalam rangka 

proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, pada UU No.2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. 

Perbandingan tentang penyidikan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara dapat dilihat seperti pada tabel 1. 
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Tabel 1 Perbandingan Penyidikan  
No. Aspek  UU No.8 Tahun 

1981 
UU No.5 Tahun 

1997 
UU No.2 Tahun 

2002 
1 Letak dalam 

undang-
undang 

Diatur di dalam 
Bab XIV, Pasal 
102- 136 

Diatur di dalam 
Bab XIII, Pasal 
55- 58 

Diatur di dalam 
Pasal 16 

2 Prosedur 
penyidikan 

Penyidik harus 
segera 
melakukan 
penyidikan 
setelah 
diketahui telah 
terjadi tindak 
pidana baik 
melalui proses 
penyelidikan 
ataupun tidak. 

Penyidikan, 
penuntutan, dan 
pemeriksaan di 
Pengadilan 
dilakukan 
berdasarkan 
peraturan 
perundang- 
undangan yang 
berlaku. 

Kepolisian di 
dalam 
melaksanakan 
tugas penegakan 
hukum pidana 
materiil harus 
berdasarkan pada 
hukum formil 
tertentu. 

3 Wewenang 
penyidik 

Wewenang 
penyidik yaitu 
melakukan 
penangkapan, 
penahanan, 
penggeledahan 
barang atau 
badan, 
penyitaan, 
pemeriksaan 
surat, dan 
kewenangan 
lain. 

Wewenang 
penyidik yakni 
melakukan teknik 
penyidikan 
penyerahan yang 
diawasi dan 
teknik pembelian 
terselubung, 
membuka atau 
memeriksa 
barang kiriman 
melalui pos atau 
alat-alat 
perhubungan 
lainnya yang 
diduga 
mempunyai 
hubungan dengan 
perkara yang 
menyangkut 
psikotropika yang 
sedang dalam 
taraf penyidikan, 
menyadap 
pembicaraan 
melalui telepon, 
dan alat 
telekomunikasi  

Wewenang 
Kepolisian adalah 
menerima laporan 
dan pengaduan, 
melakukan 
tindakan pertama 
di tempat kejadian, 
mengambil sidik 
jari dan identitas 
lainnya, serta 
memotret 
seseorang, mencari 
keterangan dan 
barang bukti 
maupuun 
melakukan kerja 
sama dengan 
kepolisian dari 
negara lain dalam 
menyidik dan 
memberantas 
kejahatan 
internasional.   

Sumber: UU No.8/1981, UU No. 5/1997, dan UU No.2/2002 
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2.4 Pengertian Psikotropika dan Jenis Psikotropika 

2.4.1 Pengertian Psikotropika 

Definisi psikotropika yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 5 

tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika 

yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat 

yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 

Di dalam ilmu kejahatan tentang penyalahgunaan psikotropika, pengaruh 

yang ditimbulkan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 

1. Stimulansia yaitu mempengaruhi peningkatan kerja dari susunan saraf pusat, 

sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik. Akan tetapi karena 

dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada namun daya mentalnya tidak 

dapat mengikutinya.(Hari 2003:69) 

2. Depresiva yaitu cara kerja obat- obatan psikotropika yang mempunyai efek 

mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dapat digunakan 

untuk menenangkan saraf atau membuat seseorang mudah tidur.(Hari 

2003:82) 

3. Halusinogen yaitu dampak dari psikotropika yang dapat menimbulkan daya 

khayal yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan 

dirinya sendiri. Hanya penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah 

sesuai dengan bentuk dan ruang sebenarnya.(Hari 2003:92)  

Psikotropika termasuk zat adiktif dalam arti zat tersebut dapat 

menimbulkan adikasi yaitu ketagihan atau ketergantungan yang semakin lama 
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tanpa disadari akan selalu meningkat takaran atau dosisnya mungkin sampai pada 

tingkat dosis keracunan, yang dapat menyebabkan kematian.  

Zat ini memiliki empat sifat utama, yaitu: 

1. keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu 
dengan jalan apapun untuk memperolehnya 

2. ketergantungan untuk menambah takaran sesuai dengan toleransi tubuh 
3. apabila pemakaian zat tersebut dihentikan akan menimbulkan kecemasan, 

kegelisahan, depresi, dan gejala psikis negatif lain pada pemakai 
4. apabila pemakaian zat ini dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik yang 

dinamakan gejala putus zat. (Sulchan1999:39) 
 
Karena dampak seperti di atas maka penggunaan psikotropika harus di 

bawah pengawasan dokter secara ketat. Akibat yang ditimbulkan bagi para 

penyalahguna psikotropika yang sudah ketagihan antara lain: 

a. Secara fisik 
Rusaknya organ-organ tubuh seperti sel-sel saraf otak, jantung, ginjal, lever, 
menyebabkan stroke, mudah tertular virus HIV, pendarahan otak, sex bebas, 
dan bahkan mengarah pada kematian. 

b. Secara psikis dan tingkah laku 
Daya ingat dan daya pikir menurun, emosi tidak stabil, malas, sukar tidur, 
suka bohong, suka mencuri, lamban, masa bodoh, konsentrasi menurun. 

c. Terhadap masa depan 
Drop out, keluar dari pekerjaan, dia akan bersifat apatis, yakni sudah tidak ada 
perhatian terhadap diri, lingkungan, apalagi masa depannya. 

d. Secara materiil 
Pecandu psikotropika harus mengeluarkan uang minimal Rp. 60.000/ hari 
untuk membeli barang haram tersebut, menjual habis barang- barangnya dan 
untuk memenuhi tuntutan jasmani maupun kebutuhan akhirnya terlibat ke 
dalam jaringan peredarannya. (Sulchan 1999:23) 

 

Kesimpulannya efek samping yang ditimbulkan oleh para penyalahguna 

psikotropika secara fisik akan membahayakan jiwa. Sedangkan efek lainnya 

adalah selain penghancuran secara fisik, tetapi juga menimbulkan penghancuran 

ekonomi, budaya, bahkan kelangsungan masa depan sebuah bangsa. Sebagai 

contoh akibat penyalahgunaan psikotropika, seperti penggunaan ecstasy dapat 
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menyebabkan terjadi kelelahan, mimpi buruk pada malam hari, makan berlebihan, 

mudah sedih, putus asa, sampai akhirnya bunuh diri. 

Atas dasar itu pulalah peredaran dan penyalahgunaan psikotropika menjadi 

kian marak, ditambah lagi dengan banyaknya kelompok dan orang- orang yang 

ingin memperoleh keuntungan dengan cepat dan menjadikan peredaran serta 

perdagangan secara gelap psikotropika, dengan segala bentuknya sebagai jalan 

pintas memperoleh kekayan secara instant. 

Perdagangan gelap ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang bersifat 

internasional, yang sangat rapi, cepat, dinamis, bersifat rahasia, dengan modus 

operandi dan teknologi canggih dengan melibatkan perputaran dana yang besar 

termasuk pengamanan hasil-hasilnya. Bahkan diantaranya sampai memiliki 

pasukan pengawal bersenjata yang terlatih, professional, dan mampu bertahan 

menghadapi kekuatan hukum pemerintahan yang resmi dari suatu negara. 

2.4.2 Jenis Psikotropika 

Yang dimaksud dengan psikotropika menurut UU No.5 Tahun 1997 

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Obat- obatan 

psikotropika dibagi menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Psikotropika Golongan I 

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat 

kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.(Gatot 2004:19) 
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Obat- obatan psikotropika yang digolongkan menjadi Psikotropika Golongan I 

antara lain adalah Brolamfetamina, Etisklidina, Etriptamina, Katinona, 

Lisergida, Metkatinona, Psilosibina, Rolisiklidina, Tenamfetamina, 

Tenosiklidina, dan lain- lain.(Lampiran UU No.5 Tahun1997) 

2. Psikotropika Golongan II 

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta memiliki potensi kuat mengakibatkan ssindroma 

ketergantungan.(Gatot 2004:20) 

Yang termasuk obat- obatan Psikotropika Golongan II antara lain 

Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, 

Levemfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metamfetamina Rasemat, 

Metakualon, Metilfenidat, Sekobarbital, Zipepprol, dan lain- lain.(Lampiran 

UU No.5 Tahun1997) 

3. Psikotropika Golongan III 

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan banyak digunakan di dalam terapi dan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 

ketergantungan.(Gatot 2004:21) 

Yang tergolong Psikotropika Golongan III antara lain Amobarbital, 

Buprenorfina, Butalbital, Flunitrazepam, Glutetimida, Katina, Pentazosina, 

Pentobarbital, siklobarbital, dan lain- lain.(Lampiran UU No.5 Tahun 1997) 

4. Psikotropika Golongan IV 
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Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan dan sangat luas digunakan di dalam terapi dan/atau untuk tujuan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma 

ketergantungan. (Gatot 2004:22). 

Yang digolongkan menjadi Psikotropika Golongan IV antara lain Allobarbital, 

Alprazolam, Amfepramona, Aminorex, Barbital, Benzfetamina, Bromazepam, 

Brotizolam, Delorazepam, Diazepam, Eztazolam, Etilamfetamina, 

Etilloflazepate, Etinamat, dan lain- lain.(Lampiran UU No.5 Tahun 1997) 

 
 
2.5 Peraturan Perundang- Undangan dan Sanksi dalam Penyalahgunaan 

Psikotropika 

Dalam perkara penyalahgunaan Psikotropika ada beberapa pasal pada 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengaturnya, 

yaitu: 

1. Pasal 59 

(1) Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I; memproduksi 

psikotropika golongan I; mengedarkan psikotropika golongan I; 

mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau 

membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana dendaa 

paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. 
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda 

sebesar 750 juta rupiah. 

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka 

disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi 

dikenakan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. 

2. Pasal 60 

(1) Barang siapa memproduksi dan mengedarkan psikotropika dalam 

bentuk obat yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan, 

dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 

banyak 200 juta rupiah. 

(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 

pasal 12 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. 

(3) Barang siapa menerima penyaluran psikotropika selain yang 

ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta 

rupiah. 

(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan 

dalam pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 

60 juta rupiah. 
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(5) Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang 

ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 

60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, 

maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. 

3. Pasal 61 

(1) Barang siapa mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa 

dilengkapi dokumen yang sah dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 200  juta. 

(2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada 

orang yuang bertanggung jawab atas ekspor dipidana dengan penjara 

paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. 

4. Pasal 62 

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa 

psikotropika dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling 

banyak 100 juta rupiah. 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, pada saat tahap pengumpulan 

bukti- bukti, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang memungkinkan dapat diselesaikannya proses penyidikan dan siap diserahkan 

kepada penuntut umum. 
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Dalam proses penyidikan, dipastikan penyidik tidak akan lepas dari faktor 

penghambat dan faktor pendukung, yang masing- masing memiliki unsur internal 

dan eksternal. 

1. Faktor internal yang menghambat proses penyidikan meliputi: 

a. Adanya kendala struktural 

b. Kendala prosedural 

c. Kurangnya sarana dan prasarana 

d. Kurang profesionalitasnya penyidik 

e. Masih lemahnya penegakan hukum dan sebagainya 

2. Faktor internal yang mendukung proses penyidikan meliputi: 

a. Adanya dukungan substansional dalam hukum, yakni undang- undang 

yang mengatur. 

b. Dukungan dari atasan. 

3. Faktor eksternal yang menghambat proses penyidikan meliputi: 

a. Adanya strategi baru pemasaran dari para Bandar- Bandar psikotropika 

b. Jaringan peredaran psikotropika yang terselubung 

c. Kurang adanya kerja sama dari masyarakat 

 

4. Faktor eksternal yang mendukung proses penyidikan meliputi: 

a. Keberadaan saksi ahli. 

b. Adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

c. Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat membuat kerangka berfikir 

yang dapat dilihat pada gambar 1  

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 
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4. Cara mengelola alat bukti 
5. Saksi ahli 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu 

penelitian, lebih tepat dapat dikatakan bahwa metode penelitian akan 

memperlancar proses penelitian dan nantinya hasil yang diperoleh akan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa 

metode kualitatif lebih serasi apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan, 

pendekatan ini dilakukan pada batasan masalah yang telah diterapkan dan ruang 

lingkup objek yang telah diterapkan dalam pola rancangan penelitian. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan 

dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara utuh. (Moleong 2000:3)    

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 

sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber hukum 

primer (Soejono dan Abdurrahman 2003:56) 

Penelitian yuridis sosiologis yang akan digunakan di dalam penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai 

penyidikan secara umum yang terdapat pada UU No.8 Tahun 1981 tentang 
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KUHAP, dan pada penyidikan pada lingkup yang lebih khusus yang 

terdapat pada UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No.2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan UU No.8 Tahun 1981 Tentang 

KUHAP, UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotopika, dan UU No.2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tataran praktek 

di lapangan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polwiltabes Semarang, tepatnya di Kota 

Semarang. Hal ini dikarenakan Kota Semarang merupakan ibukota dari Jawa 

Tengah, yang dengan hal itu maka Kota Semarang menjadi pusat dari segala 

kegiatan di Jawa Tengah mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat 

perdagangan dan sebagainya. Kota Semarang juga merupakan gerbang masuk lalu 

lintas perdagangan bagi Provinsi Jawa Tengah karena terdapat pelabuhan transito 

Tanjung Emas, dengan beberapa alasan itulah maka Kota Semarang dapat 

dikatakan rawan dengan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. 

  

3.3 Fokus Penelitian 

Di dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar 

fokus penelitian. Dalam pemikiran fokus terliput didalamnya perumusan latar 

belakang, studi dan permasalahan, fokus juga berarti penentuan keluasan 

permasalahan dan batas penelitian. Penentuan fokus memiliki tujuan : 



                                                                                                                                37
                                                                
  
 

1.   Menentukan keterikatan studi, ketentuan lokasi studi; 

2.   Menentukan criteria inklusif dan eksklusif bagi informasi baru, fokus 

membantu bagi penelitian kualitaitif membuat keputusan untuk membuang 

atau menyimpan informasi yang diperolehnya. (Rachman, 1999:121). 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan  
dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai 
dari yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari 
pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 
kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya masalah itu 
sendiri (Moleong, 2000:62) 

 
Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di 

Polwiltabes Semarang. 

2. Penghambat dan pendukung penyidik di dalam melakukan proses 

penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika. 

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

deskriptif. Data yang akan dikumpulkan berupa kata- kata, gambar, dan bukan 

angka- angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain 

itu, semua yang akan dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. 

 

3.4 Sumber Data 

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan- 
keterangan tentang suatu hal, dapat merupakan sesuatu yang diketahui atau 
dianggap atau  suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain- 
lain. Data perlu dikelompokkan terlabih dahulu sebelum dipakai dalam proses 
analisis. Pengelompokkan data disesuaikan dengan karakteristik yang 
menyertainya (Iqbal Hasan, 2002:82).  
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Menurut Lofland  (1984:47), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. 

Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Data Primer, yakni data yang diambil langsung dari para informan di 

lapangan, yang dalam penelitian ini adalah Kasat Narkoba Polwiltabes 

Semarang, para penyidik dari Polwiltabes Semarang, serta saksi ahli dari 

Laboratotrium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang 

Semarang. 

2. Data Sekunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini 

bersumber dari buku-buku literature, peraturan perundangan dan dokumen-

dokumen resmi yang berhubungan dengan penyidikan dan psikotropika. 

Adapun data sekunder tersebut yaitu: 

a. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

c. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

d. Data ungkap kasus psikotropika dari tahun 2000 sampai dengan tahun 

2005 bulan Mei. 

e. Format surat perintah penyidikan, format surat perintah penyidikan 

lanjutan, format surat panggilan, format surat penghentian penyidikan, 

format surat perintah penangkapan, format surat perintah penahanan, 
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format surat perintah penangguhan penahanan, dan format surat 

penunjukan penasihat hukum serta surat kuasanya.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian dengan cara 

mengidentifikasi hukum dan meneliti efektivitas hukum di dalam tataran 

pelaksanaan, maka di dalam hal ini yang dapat diteliti adalah: 

1. Data arsip 

2. Data resmi pada instansi 

3. Data yang dipublikasikan 

4. Bahan hukum primer, yaitu: 

a. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

c. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. 

d. Bahan- bahan lain yang relevan. 

5. Bahan hukum sekunder yang berupa: 

a. Hasil karya ilmiah. 

b. Hasil penelitian yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang 

ditinjau. 

6. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini 

penulis menggunakan Kamus Hukum. 
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Metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara 

diantaranya: 

1. Studi Kepustakaan 

Suatu cara yang dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pemahaman 

terhadap literatur maupun karangan- karangan yang bersifat ilmiah yang relevan 

sebagai penunjang teori dalam penulisan dan pembahasan hasil penelitian, dalam 

hal ini adalah buku yang ditulis oleh Soeherto dan diterbitkan oleh Set Dediklat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pusat Pendidikan Reserse dan intel dengan 

judul Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU No.2 Tahun 2002. 

Buku ini memuat tentang pedoman bagi penyidik untuk melakukan penyidikan 

yang baik. 

2. Studi Dokumen atau Dokumentasi 

Suatu cara yang dilakukan dengan cara memahami ketentuan- ketentuan 

perundang- undangan tentang masalah tindak pidana penyalahgunaan 

psikotropika dan penanggulangannya. Dalam hal ini dilakukan juga 

pendokumentasian terhadap data- data yang dimiliki oleh objek penelitian. 

Dokumentasi diartikan cara pengumpulan data dengan melalui benda-

benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat 

serta catatan harian (Maman Rachman, 1999:82).  

Peraturan- peraturan dan dokumen yang telah didokumentasikan oleh 

peneliti antara lain: 

a. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
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c. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

d. Data ungkap kasus psikotropika dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 

bulan Mei. 

e. Format surat perintah penyidikan, format surat perintah penyidikan lanjutan, 

format surat panggilan, format surat penghentian penyidikan, format surat 

perintah penangkapan, format surat perintah penahanan, format surat perintah 

penangguhan penahanan, dan format surat penunjukan penasihat hukum serta 

surat kuasanya.  

3. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (intervewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (intervewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Arikunto, 1998:145). Ciri utama wawancara adalah tatap muka 

antara pencari informasi dan pemberi informasi. 

Dalam penelitian ini wawancara berfungsi sebagai metode primer artinya 

wawancara digunakan sebagai alat pokok pengumpul data. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur, yaitu dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman 

akan tetapi unsur keabsahan masih dipertahankan, sehingga kewajaran masih 

dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. 

Wawancara berstruktur dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu 

cara dengan mempergunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan- keterangan dari pihak yang ada hubungannya dengan 
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masalah yang akan diteliti dan dibahas, yang dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan AKBP. Drs. Achmad Yudi Suwarso selaku Kasat Narkoba 

Polwiltabes Semarang, AKBP. Drs. Prabowo selaku mantan Kasat Narkoba 

Polwiltabes Semarang, AIPDA Sudihartono dan AIPDA Edy Purwanto sebagai 

perwakilan penyidik dari Polwiltabes Semarang, serta Fr. Jarwati selaku saksi ahli 

dari Laboratotrium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang 

Semarang. 

Menurut Sutrisno Hadi (1995:213) kebaikan menggunakan metode 

wawancara adalah : 

a. merupakan metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi 

b. tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang akan teliti 

c. umumnya hampir semua penelitian menggunakan metode ini 

d. dapat dilakukan sambil observasi 

Alasan digunakannya wawancara  berstruktur, yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan dapat 

mencapai fokus permasalahan yang diteliti, dan kewajaran dapat dicapai secara 

maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. Dengan tetap dimungkinkan 

adanya variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan dengan situasi dan kondisi 

ketika wawancara dilakukan. Tujuan adalah untuk memperoleh keterangan yang 

rinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu. 

Wawancara berstruktur ini dilakukan untuk memudahkan peneliti guna 

menjaring informasi yang sebanyak dan sedetail mungkin yang berkenaan dengan 

masalah proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika. 
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4. Pengamatan 

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada penelitian (Maman Rachman, 1999:62). Observasi ini 

digunakan sebagai metode kriterium artinya observasi digunakan sebagai alat 

penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh 

dengan wawancara dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian 

terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera jadi mengobservasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap 

(Arikunto, 1998:128). 

Observasi dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari wawancara, 

sehingga metode ini dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 

penyidik dari pihak Polwiltabes. 

Cara yang dilakukan yakni dengan pengamatan tidak langsung terhadap 

pelaksanaan proses penyidikan Polri terhadap penyalahgunaan psikotropika di 

Polwiltabes Semarang. Hal ini dilakukan dikarenakan peneliti bukan bagian intern 

dari objek penelitian. Beberapa hal yang telah berhasil diamati adalah ada atau 

tidaknya unsur kekerasan pada proses razia atau operasi dan proses pemeriksaan. 

 

3.6 Metode Penyajian Data 

Dengan menyusun secara klasifikasi dan generalisasi data yang terkumpul 

selanjutnya dituangkan sebagai laporan penelitian dan disajikan dalam bentuk 

table maupun uraian. 
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3.7 Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsaan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebenaran hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan, menurut Guba dan 

Lincoln dalam Moleong (2000:75), untuk memeriksa keabsahan/validitas data 

pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Teknik 

yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik Triangulasi. 

Teknik Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data  yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding data itu. Tujuan trianggulasi adalah untuk membandingkan 

data yang sama dari sumber yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda dari 

waktu yang sama. Teknik Trianggulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik trianggulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2000: 178),  

yang mengatakan  teknik trianggulasi yang digunakan adalah pemeriksaan dengan 

sumber- sumber lain. 

Trianggulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 
3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang 

waktu 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu isi dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2000: 178). 
 

Dengan demikian apabila diperoleh dua atau lebih sumber menyatakan hal 

yang sama, maka kebenaran data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis 

data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. 

Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada 

di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan 

menginterprestasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan 

dilakukan (Ashshofa,1996:66). 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data dapat ditafsirkan, 

tanpa melakukan kategorisasi, maka akan terjadi chaos (Nasution 1988:126). Data 

penelitian yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120) tahapan 

analisis data sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data yaitu peneliti mencatat semua data secara obyektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi data yakni memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 
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3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau 

grafis, sehingga peneliti dapat menguasai data. 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi yakni sejak semula pemeliti berusaha 

mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha 

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba 

mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, 

didasarkan pada reduksi dat, dan penyajian data yang merupakan jawaban 

atas masalah yang diangkat dalam penelitian.                     

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan 

mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk menyajikan data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, 

maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.  

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu : 

1. Tahap pra penelitian 
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Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat instrumen 

penelitian penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

a. Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan wawancara kepada para 

Pejabat Peyidik dari Polwiltabes Semarang 

b. Pengamatan secara langsung mengenai proses pelaksanaan penyidikan 

penyalahgunaan psikotropika di Polwiltabes Semarang 

c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku. 

3. Tahap pembuatan laporan 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis 

kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu 

laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang 

Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang (Polwiltabes Semarang) dahulu 

sebelum tanggal 10 April 2004 bernama Kepolisian Kota Besar Semarang 

(Poltabes Semarang). Karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang 

membutuhkan pengkoordinasian kepolisian resort dan resort kota, maka Poltabes 

Semarang yang dahulu wilayahnya hanya mencakup Kepolisian Resort Semarang, 

Kepolisian Resort Kendal, dan Kepolisian Resort Demak setelah tanggal 10 April 

2004 berubah nama dengan Polwiltabes Semarang. Seiring dengan lahirnya 

Polwiltabes Semarang maka lahir pula Kepolisian Resort Semarang Timur 

Persiapan, Kepolisian Resort Semarang Barat, dan Kepolisian Resort Semarang 

Selatan yang kesemuanya dari kepolisian resort tersebut di bawah koordinasi 

Polwiltabes Semarang. Polwiltabes Semarang juga membawahi sebuah Kepolisian 

Resort Kota (Polresta) yakni Rersort Kota Salatiga. 

Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang memiliki Kantor yang 

beralamat di jalan Dr. Sutomo nomor 19 Kota Semarang. Kepolisian Wilayah 

Kota Besar Semarang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Wilayah Kota 

Besar (Kapolwiltabes), yang untuk saat ini dijabat oleh Kombes Suhartono. 

Kapolwiltabes memiliki tugas selain mengkoordinir Polres dan Polresta 

seperti yang telah dijelaskan di atas, juga mengkoordinir satuan- satuan yang ada 
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di Polwiltabes Semarang. Satuan yang ada di Polwiltabes Semarang dipimpin oleh 

seorang Kepala Satuan (Kasat). Susunan organisasi Polwiltabes Semarang terdiri 

dari Kapolwiltabes dan Wakapolwiltabes yang dibantu oleh Bagian Administrasi; 

Pusat Komando dan Pengendalian Operasi; Sikomlek; Taud; dan Unit Provos. 

Selain itu juga membawahi Kepala Satuan Narkoba; Kepala Satuan Reserse dan 

Kriminal; Kepala Satuan Sabhara; Kepala Satuan Lantas; dan Kepala Satuan 

Binamitra. 

Kasat Narkoba membawahi Satuan Narkoba yang bertugas membongkar 

dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan bahan- 

bahan aditif lainnya yang berbahaya. Kasat Reserse dan Kriminal membawahi 

satuan Reskrim yang bertugas menangani tindakan- tindakan kriminal secara 

umum yang ada dalam masyarakat, maka terkadang juga membantu Satuan 

Narkoba dalam menumpas peredaran gelap Narkoba dan Satuan Lalu Lintas jika 

terjadi kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan tindak kriminal. Kasat Lalu 

Lintas membawahi Satuan Lalu Lintas yang bertugas mengendalikan kelancaran 

berlalu lintas, mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), melakukan operasi lalu 

lintas sampai dengan menindak tegas para pelanggar lalu lintas. Kasat Binamitra 

membawahi Satuan Binamitra yang bertugas menggalang hubungan baik dengan 

mitra polisi yang ada, misalnya untuk saat ini mitra polisi yang sangat erat adalah 

masyarakat, maka satuan Binamitra bertugas untuk mengadakan pembinaan dan 

penyuluhan kepada masyarakat luas. Selain tugas pokok tersebut, tiap satuan 

bertugas untuk berkoordinasi dengan satuan lain yang ada di dalam Polwiltabes 

Semarang dan juga berkoordinasi dengan satuan yang sama namun dalam jajaran 
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yang berbeda yakni jajaran berada di atasnya dan di bawahnya seperti satuan yang 

ada di dalam Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Resort serta 

Kepolisian Resort Kota. Struktur organisasi Polwiltabes Semarang dapat dilihat 

pada gambar 2. 

Gambar 2. Struktur Organisasi Polwiltabes Semarang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Bagian Administrasi Polwiltabes Semarang) 

4.1.2 Gambaran Tentang Satuan Narkoba  

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang merupakan jajaran tim yang 

bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, 

Psikotropika, dan bahan- bahan aditif lainnya yang berbahaya. 

Satuan Narkoba di Polwiltabes Semarang sudah berdiri sendiri dan lepas 

dari Serse pada awal Januari 2004, dengan lepasnya Satuan Narkoba dari Serse, 
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maka tugas Satuan Narkoba di Polwiltabes Semarang semakin banyak dan masih 

membutuhkan tambahan personel dalam mengungkap kasus penyalahgunaan 

Narkoba. 

Wewenang Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang dalam menangani 

kasus- kasus penyalahgunaan psikotropika di dasarkan pada undang- undang, 

antara lain: 

1. UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 

(1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
(2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 
(3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 
(4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 
(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
(6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
(7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

perkara pemeriksaan; 
(8) Mengadakan penghentian penyidikan; 
(9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
(10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 

(11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

(12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab.(Pasal 16 ayat (1)) 

 
2. UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 56 ayat (2): 

(1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 
tindak pidana di bidang psikotropika.  

(2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 
pidana di bidang psikotropika;  

(3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;  
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(4) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang psikotropika;  

(5) Melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang 
disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;  

(6) Melalukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak 
pidana di bidang psikotropika;  

(7) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-
alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 
perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;  

(8) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;  

(9) Menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan. 
 

Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang pada awal Juli 2005 ini, baru saja 

terjadi pergantian tampuk kepemimpinan dari Drs. Prabowo kepada penggantinya 

yang baru Drs. Achmad Yudi Suwarso, SH, MH. Satuan Narkoba terdiri dari 

Kasat Narkoba yang dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional, dan 

Pemeriksa. Kasat Narkoba juga membawahi beberapa unit, yakni unit pembinaan 

dan penyuluhan; unit I yang bertugas melakukan penyelidikan di lapangan; unit II 

bertugas mengkoordinir urusan logistik; serta unit III yang bertugas sebagai 

penyidik pembantu. Struktur organisasi Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 

dapat dilihat pada gambar 3.  
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Khusus dalam penanganan proses penyidikan tindak pidana psikotropika, 

Satuan Narkoba menyerahkan hal ini sepenuhnya untuk dikoordinir oleh Bagian 

Pemeriksa Satuan Narkoba, yang terdiri dari beberapa anggota yang dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2 Daftar Pemeriksa di Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 
No. Nama Pangkat Nomor Induk Kepolisian 
1. Sugihartono AIPDA 63110513 
2. Sudihartono AIPDA 55120582 
3. Edy Purwanto AIPDA 63110518 
4. YC. Mudjiharto AIPDA 57090213 
5. Bakrun BRIPKA 55070517 

Sumber: Urusan Administrasi Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang 
 

Mulai dari rentang waktu tahun 2000 hingga bulan Mei 2005, Satuan 

Narkoba Polwiltabes Semarang baik saat masih bergabung dengan Satuan Reserse 

maupun pada saat sudah berpisah dari Satuan Reserse telah mengungkap 271 

tersangka kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, lihat pada tabel 3. 

Tabel 3 Data Ungkap Tersangka Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Psikotropika Tahun 2000- Mei 2005 Polwiltabes Semarang 

Peran No. Tahun Jumlah 
Tersangka Produsen Bandar Pengedar Konsumen 

1. 2000 44 - - 10 34 
2. 2001 40 - - 22 18 
3. 2002 40 - - 36 4 
4. 2003 64 - - 8 56 
5. 2004 69 - - 29 40 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, 

yaitu: 

a. Proses penyidikan tindak pidana psikotropika di Polwiltabes Semarang 

melalui beberapa tahapan, yakni: 

1. Pemeriksaan di tempat kejadian; 

2. Penangkapan; 

3. Penahanan; 

4. Penggeledahan dan penyitaan; 

5. Pemeriksaan atau interogasi; 

6. Penyusunan berita acara; 

7. Penyampingan perkara; 

8. Pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan/ atau pengembalian 

berkas kepada penyidik untuk disempurnakan. 

b. Dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika di 

Polwiltabes Semarang terdapat beberapa dukungan dan hambatan, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Faktor- faktor yang mendukung 

pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di 

Polwiltabes Semarang yang berasal dari internal Polwiltabes Semarang 

meliputi adanya substansi undang- undang yang telah memadai yang secara 
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tidak langsung telah mendukung kelancaran proses penyidikan dan adanya 

dukungan dari pihak atasan baik berupa materiil maupun spirituil, sedangkan 

faktor pendukung yang berasal dari eksternal Polwiltabes Semarang meliputi 

keberadaan saksi ahli dari lingkungan Laboratorium Forensik cabang 

Semarang yang memiliki peran sebagai penguji urin dari para pelaku, adanya 

Informan dari masyarakat yang keberadaannya ditunjuk oleh para penyidik, 

dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat. 

Sedangkan faktor- faktor yang menghambat dalam proses penyidikan 

tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang berasal dari internal 

Polwiltabes Semarang meliputi kendala struktural berupa anggaran yang 

terbatas, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian Polisi, oknum aparat 

yang mudah diperdaya, serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor 

penghambat penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika juga ada 

yang berasal dari eksternal Polwiltabes Semarang, antara lain meliputi strategi 

pemasaran baru dari para bandar, pengedar maupun pengecer, jaringan 

peredaran psikotropika yang terselubung atau terputus, dan kurangnya 

kerjasama dari masyarakat yang dikarenakan adanya ketakutan menyangkut 

keselamatan jiwa jika menjadi pelapor. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Penyidik 

Hendaknya penyidik dari Polwiltabes Semarang juga mengikutsertakan 

penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Dinas Kesehatan 
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Semarang. Hal ini diharapkan dapat terlaksana karena dengan adanya penyidik 

PNS dari Dinas Kesehatan Semarang, maka proses penyidikan akan lebih optimal. 

Selama ini yang terjaring dalam razia hanya yang tertangkap tangan membawa 

psikotropika, namun jika penyidik PNS dari lingkungan Dinas Kesehatan 

Semarang diikutsertakan maka pada saat razia sekaligus dapat juga dilakukan tes 

urin yang dapat membuktikan seseorang yang terjaring dalam razia tersebut 

pemakai atau bukan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, hendaknya juga melengkapi sarana dan prasarananya 

guna mendukung proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika 

yang dilakukan oleh penyidik dari Satuan Narkoba Polwiltabes Semarang, 

misalnya dengan melengkapi sarana laboratorium berjalan. 

5.2.2 Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan untuk lebih berpartisipasi dalam membantu kinerja 

para penyidik dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, yang antara 

lain masyarakat diharapkan dapat membantu dalam hal penangkapan tersangka 

dan tidak menutup- nutupi keberadaan tersangka meskipun mereka adalah 

anggota keluarga sendiri. Anggapan bahwa membantu kinerja penyidik dalam 

menangkap tersangka akan terancam keamanannya, hendaklah segera 

dihilangkan. Karena perlindungan kepada masyarakat telah dipertegas di dalam 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 54 ayat (3) 

yang mengatakan bahwa pelapor perlu mendapatkan jaminan keamanan dan 

perlindungan dari pihak yang berwenang. 
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