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FUNGSI KRIMINALISTIK DALAM PROSES PENEGAKAN TINNDAK 

PIDANA NARKOBA DI KARANGANYAR  

(STUDI KASUS DI POLRES KARANGANYAR) 

 

Abstrak 

Fungsi kriminalistik di Indonesia masih jarang di temukan yang disebabkan 

karena ilmu Kriminalistik yang kurang dalam proses penegakan hukum. 

Walaupun fungsi kriminalistik sendiri sangat membantu untuk menjawab suatu 

tindak pidana khususnya Narkoba, baik dalam hal penyidikan maupun dalam 

menentukan jenis serta golongan yang terkandung di dalam Narkoba. Penelitian 

ini mengkaji tentang fungsi ilmu kriminalistik yang dilakukan penyidik dalam 

proses penegakan hukum. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yang dilakukan 

penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi kriminalistik yang dilakukan oleh 

penyidik dalam penegakan tindak pidana narkoba dapat membantu mengungkap 

peredaran narkoba yang terjadi pada daerah Karanganyar. 

Kata Kunci: Fungsi Kriminalistik, Proses Penegakan Hukum, Tindak Pidana 

Narkoba. 

 

Abstract 

Indonesia's criminalistic function is still rarely found due to its lack of criminality 

in the law enforcement process, while its own criminalistic function is helpful in 

addressing a particular criminal drug, both investigating and determining the 

nature and class contained in drugs. This research looked at the function of 

criminalistic science that investigators carry out in their law enforcement 

processes. The method used by the author is descriptive research with an 

empirical approach. The authors' research suggests that the criminalistic function 

of investigators in the enforcement of a drug criminal act may help to crack down 

on the karanganyar region.  

Keyword: Criminal Function, Law Enforcement Process, Drug Crime. 

 

1. PENDAHULUAN 

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih adanya perubahan-

perubahan dalam proses penyidikan terutama dalam ilmu kriminalistik. “Di 

Indonesia perkembangan ilmu kriminalistik belum mencapai tarap yang mantap. 

Masih banyak kelemahan-kelemahannya, dimana hubungan antara penyidikan 

dan ilmu kriminalistik belum saling ketergantungan, untuk menemukan suatu 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, perlu adanya hubungan antara ilmu 

kriminalistik dengan proses penyidikan. “Pengertian kriminalistik adalah suatu 
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pengetahuan yang mengajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan 

penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan 

yang seluas-luasnya (R. Soesilo, 1976).  

Kriminalistik atau ilmu penyidikan kejahatan itu merupakan suatu 

pengetahuan pengalaman yang mengumpulkan data dari segala macam 

peristiwa atau kejadian, cara-cara yang digunakan oleh para penjahat, adat 

kebiasaan dan motip-motipnya dalam melakukan kejahatan. Tidak hanya 

menentukan, kriminalistik berperan dalam menjawab sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku, disinilah penyidik menggunakan ilmu kriminalistik 

dalam penyidikan. selain itu penyidikan telah diatur dalam undang-undang, 

sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor 8 Tahun 1981. Dari 

undang-undang tersebut penegak hukum dapat berpedoman dalam melakukan 

penyidikannya (Hartono, 2010). Oleh karena itu, penyidikan dilakukan untuk 

menuntukan suatu perbuatan, suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

pelakunya, disinilah tugas dari penegak hukum menentukan kejahatan 

tersebut. Penyidikan dilakukan oleh penegak hukum yang telah di beri 

wewenang dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. 

Dalam menjawab suatu tindakan kejahatan, penyidikan dibantu oleh ilmu 

kriminalistik. Dalam hal ini ilmu kriminalistik terdiri dari: 1. Pelaksanaan 

tindakan pertama dalam tempat kejadian perkara, 2. Pengolahan tempat 

kejadian perkara, 3. Kemungkinan yang ada dalam tempat kejadian perkara. 

Betapa pentingya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum yang adil, 

dapat kita lihat dalam hubungannya dengan ketentuan ketentuan dalam 

perundang-undangan mengenai dasar-dasar hukum tentang pengusutan, 

penuntutan dan peradilan perkara Setelah pengolahan pada tempat kejadian 

perkara, dapat di tentukan lagi dalam pengolahan bekas bekas, yang terdiri 

dari: 1. identipikasi atau pengenalan, 2. mengenai barang barang, 3. mengenai 

orang yang dicari, 4. Tentang perlakuan terhadap bekas-bekas bukti yang 

dikemukakan di tempat kejadian perkara, 5. Bekas bekas psikis (saksi hidup), 

6. Bekas-bekas (bukti-bukti). 

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada 

Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah 



 

3 
 

dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini 

yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada 

sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan 

Pidana (Paul Ricardo, Desember 2010).  Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 6 ayat (1) tercantum: “penyidik 

adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, b. Pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Laden 

Marpaung, 2008). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah fungsi Ilmu Kriminalistik dalam penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik? 

1.2.2 Bagaimanakah ilmu kriminalistik menjawab kasus narkoba dalam 

penyidikan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengetahui bagaimana ilmu kriminalistik membantu dalam penyidikan, dan 

Mengetahui bagaimana cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan 

penyidikan terutama dalam hal kasus narkoba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis, Memberikan pengetahuan kepada penulis dalam 

memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai 

fungsi ilmu kriminalistik dalam proses penegakan hukum pidana di 

Indonesia (Studi kasus Polres Karanganyar) 

Secara Praktis, Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat 

dalam wawasan ilmu pengetahuan khusunya dalam bidang Hukum Pidana, 

Memberikan masukan kepada penyidik dalam melaksanakan penyidikan 

ditinjau dari ilmu kriminalistik yang sesuai dengan Tindak Pidana. 

2 METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memberikan 

tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap 
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objek yang akan diteliti (Bambang Sunggono, 2012). Metode pendekatan dengan 

yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berguna untuk memadukan 

antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) 

terhadap bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu 

pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, hasil penelitian dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisa data ini dilakukan secara 

kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-

kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan 

mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan 

menarik kesimpulan. 

 

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Fungsi Ilmu Kriminalistik Dalam Penyidikan Yang Dilakukan Oleh 

Penyidik 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap ini yang 

dapat melakukan penyidikan adalah dikhususkan bagi pejabat Kepolisian R.I (M. 

Muhtarom, 1997). Suatu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada 

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) pada Polres Karanganyar dalam 

melaksanakan tugasnya dalam penegakan Tindak pidana Narkoba berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak hanya itu 

dalam melakukan fungsinya penyidik berpedoman juga pada Peraturan Kapolri 

Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: a. untuk penyuluhan terhadap bahaya narkoba, b. 

Pembinaan, c. Penindakan terhadap tersangka Tindak Pidana Narkoba (Muhamad 

Kariri, 28 Oktober 2019). 

Penataan polri menghadapi masa yang akan datang, harus lebih 

mengutamakan peningkatan dan pengembangan fungsi, antara lain: a. 

Fungsi penunjang (suppor function) Meliputi: pelayanan personel, 

urusan internal, keuangan, perekaman dan komunikasi, training dalam 

berbagai bentuk, termasuk stress training. b. Fungsi investigasi agar 

efektif dan efisien, dibutuhkan pejabat: 1) Yang memiliki teknik 

investigasi terlatih. 2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 
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“hukum substantive” serta hukum atau aturan pembuktian dan hukum 

acara pada umumnya (M. Yahya Harahap, 2000). 

Kaitannya dengan fungsi Kepolisian, Satuan Reserse Narkoba 

(Satresnarkoba) lebih mendominasi pada fungsi investigasi, 

dikarenakan tugasnya sebagai penegakan hukum serta penyelidikan 

dan penyidikan terhadap tindak pidana yang sering terjadi pada 

wilayah Karanganyar, serta sebagai pencegahan terhadap tindak 

pidana yang terjadi di masyarakat (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Rencana penyidikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut: a.Diawali dengan 

adanya bahan masukan suatu tindak pidana. b. Melakukan tindakan 

pertama ditempat kejadian. c. Pemaggilan dan pemeriksaan tersangka 

dan saksi. d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan. e. Pembuatan 

Berita Acara Penyidikan (Rusli Muhammad, 2011). 

Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) yang di bantu 

oleh penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan terhadap 

tindak pidana narkoba yang terdapat pada Wilayah Karanganyar, 

dimulai dari adanya tindak pidana narkoba, pengolahan yang 

dilakukan pada tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka tindak 

pidana kurang lebih 3x 24 jam selama proses penyidikan, dalam hal 

ini penyidik yang di bantu penyidik pembantu mencari keterangan 

sedetail mungkin terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 

pelaku, dan yang terakhir pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

(Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Petunjuk sebagai “alat bukti yang sah” diature oleh Pasal 188 KUHAP 

yang pada ayat (1) memuat ketentuan sebagai berikut: “petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 

antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya”. Dalam tindak pidana narkoba, penyidik maupun penyidik 

pembantu mengetahui berdasarkan jawaban dari tersangka tindak pidana 
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narkoba, dalam hal ini tindak pidana narkoba memiliki hirarki atau 

struktur yang dilakukan tersangkanya (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Modus operandi adalah istilah latin yang berarti cara kerja. Maka 

penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian yang diarahkan 

pada cara kerjanya seseorang melakukan suatu kejahatan (Gerson W. 

Bawengan,  1977). Penyidik maupun penyidik pembantu pada Satuan 

Reserse Narkoba (Satresnarkoba) pada polres Karanganyar, dalam 

melakukan penyidikan berpedoman pada KUHAP, dimana aturan tersebut 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan 

hukum (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Sikap Penyidik terhadap terdakwa, Sebelum ada keputusan hakim 

yang tetap, maka seorang terdakwa masih harus dianggap sebagai orang 

yang tidak salah. Oleh karena itu sesuai dengan sifat accusatoir dari 

Hukum Acara Pidana kita, penyidik harus berlaku obyektip, baik dalam 

pemeriksaan pendahuluan, maupun dalam pemeriksaan dalam sidang 

pengadialan. 

Setiap penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana 

narkoba dilihat dari sikap penyidik terhadap terdakwa atau tersangka 

yaitu: 1) Dalam melakukan penyidikan terpenting memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana, 2) Aktif terhadap keterangan yang di berikan oleh 

tersangka, 3) Bertanya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, 4) 

Mencari keterangan sedetail mungkin terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh tersangka, 5) Serta mengedepankan asas praduga tak 

bersalah, 6) Memeriksa secara langsung terhadap tersangka, 7) 

Berhadapan serta tanya jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, 8) 

Sikap terbuka terhadap tersangka, 9) Mengedepankan praduga tak 

bersalah (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Masalah yang sering timbul dalam proses penyidikan menyusun 

kalimat dalam berita acara pemeriksaan yang masih belum sesuai dengan 

kehendak KUHAP sebagai hokum formilnya; Meskipun dengan biaya 

atau cost yang sangat tidak mencukupi, tetapi barang produksi itu harus 

jadi dan harus siap jual terhadap “pasaran umum” yaitu kejaksaan, 
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pengadilan, dan bahkan terhadap penasihat hokum tersangka atau 

terdakwa sekalipun bila perlu. 

Kasat Reserse Narkoba Polres Karanganyar memberikan keterangan 

tentang masalah masalah yang sering timbul seperti: a. Barang bukti tidak 

ada pada tersangka sehingga tersangka dalam memberikan keterangan 

terhadap penyidik selalu mengelak, bahwa bukan tersangka yang 

melakukannya, b. Barang bukti yang di temukan tidak ada atau tidak 

terbukti mengandung zat narkotikanya, c.Kebanyakan tersangka tidak 

mau terbuka atau/ menutupi dari mana asal barang itu didapat atau 

dimiliki, d. Tersangka tersangka menutupi identitas barang atau/ 

pemiliknya (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

 

3.2 Ilmu Kriminalistik Menjawab Kasus Narkoba Dalam Penyidikan 

Arti Kriminalistik Adapun kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk 

mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis 

dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain seperti ilmu 

kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman anatara lain ilmu sidik jari dan 

ilmu kimia kehakiman seperti ilmu tentang keracunan dan lain-lain. 

Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkoba 

sering kali menggunakan teknik dan taktik untuk mengungkap kasus 

tindak pidana narkoba, selain itu dalam menguji barang bukti mengandung 

zat narkoba penyidik dalam hal ini mengirimkan kepada Laboratorium 

Forensik untuk mengecek barang bukti yang di temukan mengandung zat 

narkoba atau tidak (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Identipikasi atau pengenalan Untuk mengenal suatu barang atau 

orang, atau untuk membedakan sesuatu barang atau orang dengan barang 

atau orang yang lain dipakai rupa-rupa jalan: a. Mengenai barang-barang, 

b. Mengenai orang yang dicari, c. Tentang Sidik Jari, d. Tentang perlakuan 

terhadap bekas-bekas dan bukti yang dikemukakan di tempat kejadian 

perkara, e. Apa yang harus dikirimkan untuk memeriksa candu atau obat 

bius lain-lain, f. Apa yang harus dikirimkan untuk pemeriksaan obat-
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obatan keras, g. Tentang pemakaian alat-alat yang “rendah” dalam 

penyidikan, h. Taktik dalam mendengarkan keterangan terdakwa. 

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dalam mengidentifikasi 

barang bukti yang di curigai sebagai narkoba, dalam hal tersebut akan di 

ajukan kepada bagian Labfor (laboratorium Forensik) untuk 

membuktikan barang bukti yanng di temukan berupa narkoba ataupun 

sejenis narkotika atau/ zat adiktif. Proses awal untuk di ujikan pada 

Labfor yaitu: a. Mengajukan surat kepada Laboratorium forensik, untuk 

mengecek barang tersebut mengandung zat narkoba atau tidak. Dalam 

hal ini untuk menguji kebenaran barang bukti yang di temukan 

mengandung zat adiktif atau narkoba, b. Setelah surat masuk pada 

Laboratorium forensik, barang bukti di ujikan menggunakan alat yaitu tes 

kit atau biasa disebut rapid test, dimana alat ataupun cairan kimia 

tersebut untuk menguji barang bukti berupa narkoba, dalam pembuktian 

yang dilakukan laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa serbuk 

yang di temukan mengandung METAMFETAMINA, c. Selain serbuk 

atau barang bukti yang di temukan, penyidik juga melakukan 

pemeriksaan terhadap urin tersangka, dalam hal ini penyidik melakukan 

pemeriksaan pada poliklinik Polres Karanganyar untuk diperiksa secara 

kualitatif dengan menggunakan alat atau bahan seperti: 1) Marijuana / 

Tetrahydrocannabinol (ganja), 2) Opiates, morpine, heroin, 3) Cocain / 

Benzoyleogonine, 4) Amphetamin, 5) Benzodiazepine, 6) 

Methamphetamine, 7) MDMA. d. Setelah hasil keluar, maka dibuat 

Berita Acara Pemeriksaan dan di serahkan kepada penyidik namun tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap, hanya sebagai petunjuk sementara 

bahwa barang bukti tersebut mengandung narkoba atau zat adiktif. Selain 

itu penyidik juga memberitahukan secara lisan terhadap tersangka bahwa 

barang bukti yang di periksa mengandung zat adiktif atau Narkoba 

(Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Jenis-jenis narkoba dan efek yang ditimbulkan, menurut Soewadi 

(1996), dapat digolongkan sebagai berikut: (a) opioda, misalnya morfin, 

heroinm petidin dan candu; (b) ganja atau kanabis, mariyuana dan 
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hashish; (c) kokain atau daun koka; (d) alkohol yang terdapat pada 

minuman keras; (e) amfetamin; (f) halusinogen, misalnya LSD, meskalin 

dan psilosin; (g) sedative dan hipnotika, misalnya matal, rivo, nipam; (h) 

fensiklidin (PCP); (i) solven dan inhalansia; (j) nikotin yang terdapat 

pada tembakau; dan (k) kafein yang terdapat pada kopi. Semua zat ini 

dapat berpengaruh pada susunan saraf pusat (otak) sehingga disebut zat 

psikotropika atau psikoaktif (Tina Afiatin, 2008). 

Tindak pidana narkoba pada wilayah Karanganyar yang sering beredar 

yaitu jenis ataupun golongan: a. Pil Koplo (tergolong pil warna putih 

bertuliskan atau berlambang “Y” Pil koplo sendiri di produksi oleh 

Yarindo, dimana pil tersebut dulunya disahkan pemerintah, namun 

sekarang oleh kesehatan ditarik peredaranya, dikarenakan mengandung 

Trihexphenidyl yang tergolong dalam obat keras daftar g, b. Psikotropika 

Obat tidur atau obat anti stres yang dijual oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian, c. Narkotika jenis sabu (metavitamin) atau inex (amvitamin) 

(Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Menurut Rachim (2001) ancaman penyalahgunaan narkoba bersifat 

multi dimensional: kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan 

dan penegakan hukum. Sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada 

wilayah karanganyar Kasat narkoba menjelaskan bahwa penyalahgunaan 

narkoba baik pada remaja, maupun orang dewasa yaitu: a. Membuat fly 

penggunanya, b. Gelisah, c. Hilangnya kepercayaan diri, d. Sulit 

berkonsentrasi, e. Mengkhayal (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Zat psikotropika dapat menimbulkan bahaya adiksi (ketergantungan). 

Jenis candu, menurut Hastutiningrum (1997), antar lain menekan fungsi 

jantung dan pernafasan, kemunduran fisik dan psikis, merusak generasi, 

ketergantungan dan bahkan kematian. Sedangkan jenis koka, antara lain 

menyebabkan bertambah aktifnya kerja mental, berkurangnya kelelahan, 

halusinasi, insomnia, euphoria, dan ketergantungan. 

Dalam penggunaan narkoba, Kasat Reserse Narkoba Polres 

Karanganyar menjelaskan bahwa bahayanya suatu narkoba atau zat 

adiktif yaitu dapat membuat ketergantungan bagi penggunanya seain itu 
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dapat merusak organ dalam tubuh manusia, dan dalam Undang-undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menggunakan narkoba dapat 

merugikan kesehatan, ekonomi dan keamanan (Muhamad Kariri, 28 Oktober 

2019). 

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan 

memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medik, psikiater, kesehatan 

jiwa, maupun psikososial. Jenis-jenis narkoba yang sering disalah 

gunakan menurut hawari (1998), Sarason dan sarason (1993), dan 

Holonen dan Santroks (1999), adalah narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya, atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan 

ketergantungan. Dalam penyalahgunaan narkoba pasti terdapat faktornya, 

dalam hal ini Kasat Reserse Narkoba Polres Karanganyar menjelaskan 

faktor-faktor penyalahgunaan narkoba seperti: a. Pergaulan bebas, b. 

Kurang pemahaman tentang ilmu narkotika, c. Kurang pengawasan dari 

orang tua, d. Broken home (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

Hawari (1998) menyebutkan ada tiga kelompok besar penyalah guna 

narkoba beserta resiko yang dialami, pertama, kelompok ketergantungaan 

primer, Kedua, kelompok ketergantungan simtomatis, Ketiga, kelompok 

ketergantungan reaktif. Dalam peredaran narkoba, Kasat Reserse Narkoba 

Polres Karanganyar membagi kelompok kelompok dalam tindak pidana 

narkoba seperti: a. Pengguna, b. Membawa, c. Pengedar (Muhamad Kariri, 

28 Oktober 2019). 

Para ahli membagi usaha prevensi atau pencegahan terhadap 

penyalahgunaan narkoba ini kedalam tiga tingkatan, sebagaimana telah di 

singgung di muka, yakni prevensi primer, skunder, dan tersier. 

Dalam upaya pencegahan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba 

(Satresnarkoba) terdapat beberapa upaya seperti: a. Sosialisasi tentang 

bahaya suatu narkoba terhadap masyarakat, b. Pemasangan spanduk pada 

tempat tempat yang terlihat pada masyarakat umum, c. Penempelan 

sticker anti narkoba. Selain itu Kasat Reserse Narkoba Polres 

Karanganyar selaku penyidik dalam melakukan pencegahan peredaran 

narkoba bekerjasama dengan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 
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Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Kabupaten, untuk 

melakukan upaya meminimalisir peredaran narkoba yang berada pada 

wilayah Karanganyar (Muhamad Kariri, 28 Oktober 2019). 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terkait tindak pidana 

Narkoba penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, 

menggunakan ilmu ilmu tentang Kriminalistik yang berfungsi untuk 

mendapatkan keterangan, supaya dapat mencegah serta mengurangi 

penyalahgunaan peredaran Narkoba di wilayah Karanganyar. 

Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan 

Resere Narkoba Polres Karanganyar, ilmu kriminalistik sebagai ilmu bantu 

yang menjawab suatu tindak pidana Narkoba di wilayah Karanganyar sudah 

sesuai dengan fungsi dan prosesnya, seperti: menggunakan teknik dan taktik, 

menggunakan ilmu kimia, serta ilmu lainya dalam mengungkap suatu barang 

bukti yang di temukan berupa Narkoba. Dalam proses identifikasi atau 

pengenalan terhadap barang bukti, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres 

Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur dan ilmu kriminalistik, dalam hal 

identifikasi penyidik di bantu oleh Laboratorium Forensik untuk 

mengidentifikasikan barang bukti yang di temukan dengan menggunakan alat 

tes kit atau rapid test untuk menentukan jenis, golongan yang ada di dalam 

barang bukti tersebut. Tidak hanya itu dampak serta bahaya yang ditimbulkan 

oleh narkoba setelah di selidiki yang dibantu ilmu kriminalistik juga sesuai 

dalam penerapannya. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar 

dalam menentukan tersangka penyalahgunaan Narkoba menggunakan ilmu 

kriminalistik sudah sesuai. Selain itu dalam menentukan kelompok 

penyalahgunaan narkoba penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres 

Karanganyar menggunakan ilmu kriminalistik berupa pendekatan, 

pengamatan, dan introgasi. Dalam tindakan prevensi penyidik Satuan Reserse 
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Narkoba Polres Karanganyar tidak menggunakan ilmu kriminalistik 

melainkan bekerja sama dengan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). 

 

4.2 Saran 

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, yang dilakukan oleh penyidik Satuan 

Reserse Narkoba Polres Karanganyar harus sesuai dengan prosedur, baik dalam 

segi penangkapan, serta pemeriksaan terhadap tersangka. 

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar dalam 

melakukan penyidikan harus menjunjung tinggi nilai nilai pancasila, 

norma norma hukum, serta berpegang teguh pada Tribrata Kepolisian 

Republik Indonesia. 

Dalam melakukan pencegahan peredaran Narkoba penyidik Satuan 

Reserse Narkoba Polres Karanganyar selalu memberikan pengetahuan, 

dan sosialisasi terkait akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan Narkoba 

seperti akibat hukum, dan akibat kesehatan yang ditimbulkan. 

Semakin Modernnya suatu zaman atau era globalisasi, Penyidik 

Satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, dalam melaksanakan 

tugasnya juga setidaknya menambah referensi terkait ilmu kriminalistik 

untuk mengungkap, menangkap, serta mencegah suatu tindak pidana 

narkoba yang beredar pada wilayah Karanganyar. 
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