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PERANAN PENYIDIK DALAM PENCARIAN BARANG BUKTI PELAKU 

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

(STUDI KASUS POLRES SRAGEN) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan secara sistematis terhadap Peranan 

Penyidik dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika. Hilangnya barang bukti tidak mengakibatkan aparat tidak 

menindaklanjuti proses penyidikan. Pemeriksaan tes urine merupakan salah satu 

cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyalahguna memang positif 

mengkonsumsi narkotika. Akan tetapi, banyak ditemukan kendala dalam proses 

penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara narkotika. Baik dari segi kendala 

secara umum, internal, maupun eksternal. Kendala yang paling sering ditemui 

merupakan terlalu rahasia dan sindikat narkotika dalam memainkan perannya 

dalam proses pemindahan barang bukti dalam hal ini adalah narkotika 

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penyidikan, Hambatan Penyidikan. 

 

Abstract 

The research objective was to systematically describe the role of investigators in 

the search for evidence of offenders of drug abuse. The loss of evidence did not 

result in the authorities not following up the investigation process. Urine test is 

one way to confirm that the abuser is positive for narcotics. However, many 

obstacles were found in the process of investigation and investigation in narcotics 

cases. Both in terms of general, internal and external constraints. The most 

frequently encountered obstacle is that it is too secretive and narcotics syndicates 

play their role in the process of transferring evidence, in this case narcotics. 

 

Keywords : Narcotics Crimes, Investigations, Investigations Barriers. 

 

1. PENDAHULUAN  

Kejahatan narkotik semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. 

Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri 

secara gelap terhadap narkotik dan psikotropika justru yang terbesar  di dunia 

dilakukan di Indonesia.  Kejahatan narkotik dan psikotropika selain masalah 

kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada 

perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan, dan dapat 

berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa.1 

                                                           
1 Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, Malang : UMM Press, hal. 17 
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Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika, adalah penggunaan tanpa hak 

dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi 

karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, 

dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan 

fisik, mental, dan kehidupan sosial.2 

Dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Sragen (Polres Sragen) banyak 

sekali kasus penyalahgunaan Narkotika yang mana Narkotika sudah beredar 

luas di masyarakat yang membuat masyarakat resah dan melaporkan ke pihak 

Kepolisian, Narkotika banyak ditemukan baik pada saat melakukan razia 

ataupun saat penggerebekan rumah seorang bandar narkotika. Karena banyak 

kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Sragen 

membuat pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia turun tangan dalam 

melaksanakan penegakan hukum agar kasus penyalahgunaan Narkotika 

menjadi kecil angkanya dan diharapkan menjadi hilang atau nihil.  

 

1.1 Rumusan Masalah 

a) Apakah sanksi yang diberikan kepada Pelaku apabila dengan sengaja 

menghilangkan barang bukti tindak pidana Narkotika? 

b) Bagaimana perbandingan pelaksanaan pencarian barang bukti oleh 

Penyidik Polri dan Penyidik PNS? 

c) Bagaimana kendala yang dihadapi Penyidik dalam pencarian barang 

bukti pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.2.1 Tujuan Penelitian  

a) Mengetahui dan memahami sanksi yang diberikan kepada 

Pelaku apabila dengan sengaja menghilangkan barang bukti 

tindak pidana Narkotika. 

b) Mengetahui dan memaparkan perbandingan pelaksanaan 

pencarian barang bukti oleh Penyidik Polri dan Penyidik PNS. 

                                                           
2 Badan Narkotik Nasional, 2009, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, Jakarta : 

Tanpa Penerbit, hal. 36 
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c) Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Penyidik 

dalam pencarian barang bukti pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika. 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, memberikan gambaran, serta menjadi acuan, 

referensi untuk penelitian–penelitian selanjutnya dan penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi-informasi 

tambahan dalam bidang hukum. 

b) Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat 

untuk menjawab permasalahan yang ada mengenai peranan 

Penyidik Polri dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 

2. METODE 

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris, 

yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat 

dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.3 

Menggunakan metode ini karena permasalahan yang diteliti terkait peraturan 

yang berhubungan dengan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penulisan 

ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif metode yang berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum.4 Di sini penulis 

bermaksud untuk memberikan data dan informasi yang jelas serta akurat 

                                                           
3 Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku 

Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19. 
4 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Afabeta hal. 29 
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tentang Peranan Penyidik Polri dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Apakah Sanksi yang Diberikan Kepada Pelaku Apabila dengan Sengaja 

Menghilangkan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika 

secara inti, tidak ada aturan yang mengatur sanksi bagi penyalahguna 

terbukti dan tertangkap tangan pada saat membuang barang bukti. 

Namun tetap saja, saat dilakukan OTP (Operasi Tangkap Tangan), kita 

harus melakukan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu seperi melakukan 

tes urine. Kalau memang nanti terbukti sebagai pengguna, akan kami 

kirimkan bukti-bukti tersebut (assesment) kepada keluarga, bahwa yang 

bersangkutan akan direhabilitas di rumah sakit yang memang 

menyediakan rawat rehabilitasi.5 

Seharusnya kedudukan barang bukti juga memegang peranan penting, 

sebab tanpa adanya barang bukti, maka klasifikasi hukuman yang akan 

dijatuhkan pada terduga penyalahguna maka akan semakin rumit. 

Memang betul jika dikatakan salah satu prosedur terhadap OTP harus 

adanya pemeriksaan tes urine, tetapi bila tanpa adanya barang bukti yan 

ditemukan, maka hal ini akan menjadi sulit. Menurut Tri Jata Ayu 

Pramesti dalam Hukumonline.com, beliau menjelaskan bahwa terkait 

penangkapan, perlu dipahami bahwa seseorang yang ditangkap, harus 

ada alat bukti permulaan yang cukup. 

3.2 Perbandingan Pelaksanaan Pencarian Barang Bukti oleh Penyidik Polri 

dan Penyidik PNS 

3.2.1 Dasar Hukum Kewenangan Penyidik Polri dan PNS menurut 

Undang-Undang Narkotika 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik 

                                                           
5 Yoga Wahyu, Penyidik Reserse Narkoba Polres Sragen, WawancaraPribadi, Sragen, , Pukul 

13.00 WIB. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

Pengaturan tentang Penyidik Pegwai Negeri Sipil (PNS) diatur 

tersendiri dalam Pasal 82 UU Narkotika. Dijelaskan bahwa 

Penyidik PNS yang dimaksud dalam UU tentang hukum acara 

pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

3.2.2 Perbedaan Kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik PNS 

Tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang 

atau tindak pidana di bidang masing-masing; 

2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya; 

3. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS 

tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.6 

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi : 

“melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan”.  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penyidik PNS 

dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang 

atau tindak pidana di bidang masing-masing tidak berwenang untuk 

melakukan penangkapan dan atau penahanan. Sementara Penyidik 

Polri pada saat penyidikan dapat melakukan Penangkapan, 

Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan. Yang tentunya terjadi 

perbedaan antara Penyidik Polri dan Penyidik PNS saat melakukan 

pencarian barang bukti. 

3.2.2 Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik PNS 

Penyidik Polri memberikan bantuan kepada Penyidik PNS berupa : 

                                                           
6 Siti Maimana Sari Ketaren, 2013, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan 

Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, USU Law Jurnal, Vol. II 

Nomor 2, hal 64 
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1. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka 

pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation); 

2. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan 

Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu; 

3. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan penyidik 

polri kepada PPNS berupa kegiatan penyidikan dalam rangka 

penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan 

maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan.7 

Bahwa Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk membantu 

kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS yang tidak 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, hal ini 

dapat dikatakan bahwa wewenang Penyidik Polri lebih luas 

dibandingkan dengan Penyidik PNS. 

 

 

3.3 Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku 

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

3.3.1 Kendala Secara Umum 

Kendala itu pasti ada, kesulitan juga ketika pengguna atau pemakai 

yang hanya ada pada seputaran kelompoknya saja. Hanya 

kelompok mereka yang memiliki akses untuk berada dalam 

lingkungan itu, hal ini sangat menyulitkan, apalagi sifatnya sangat 

rahasia, maka penyidik harus pintar-pintar dalam mencari celah.8 

3.3.2 Kendala Secara Internal 

Kendala tidak selamanya muncul dalam spesifikasi secara umum. 

Banyak permasalah yang datang juga merupakan bagian dari 

internal aparat penyidik. Tidak sedikit kendala-kendal yang 

                                                           
7 Siti Maimana Sari Ketaren, 2013, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan 

Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, USU Law Jurnal, Vol. II 

Nomor 2, hal 68 
8Yoga Wahyu, Penyidik Reserse Narkoba Polres Sragen, WawancaraPribadi, Sragen, , Pukul 

13.00 WIB. 
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menghambat proses penyidikan yang diakibatkan oleh keadaan 

internal. Sebagaimana yang dijelaksan oleh narasumber bahwa ada 

kendala yang terjadi saat penyelidikan di lapangan. Di mana 

mereka melakukan transaksi menggunakan trik-trik tertentu yang 

menyusahkan aparat. Terkadang adanya ketidakpekaan petugas 

mengakibatkan lolosnya transaksi ini. Memang tidak semua aparat, 

tetapi ada beberapa yang memang sangat sulit untuk mengetahui 

jenis transaksi seperti ini. Karena mereka sudah tergabung dalam 

sindikat penjualan narkoba yang sangat handal dalam proses 

perpindahan barang.9 

3.3.3 Kendala Secara Eksternal 

Kendala yang paling sering itu contohnya penyelidikan untuk 

penyalahgunaan sabu. Pada proses penangkapan, transaksi yang 

dilakukan sangat rapi. Baik dengan cara tertentu, maupun dengan 

penyelundupan. Ketika ada aparat yang menyamar, para sindikat 

ini sudah lebih rentan dengan keberadaan orang asing, sehingga hal 

ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi proses 

penangkapan dalam hal menemukan barang buktinya.10 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan ini, dapat 

disimpulkan bahwa banyak sekali kendala yang dihadapi aparat 

dalam proses penyidikan atau penyelesaian perkara narkotika. 

Mulai dari ketidakpekaan aparat hingga liciknya cara para sindikat 

bermain dalam memindahtangankan barang bukti narkotika. 

Sewajarnya jika masih banyak sekali peredaran narkotika di 

Indonesia karena semakin jaman berkembanga, maka semakin 

berkembang pula ide-ide atau trik-trik yang dilakukan guna 

                                                           
9 Yoga Wahyu, Penyidik Reserse Narkoba Polres Sragen, WawancaraPribadi, Sragen, , Pukul 

13.00 WIB.  

10 Yoga Wahyu, Penyidik Reserse Narkoba Polres Sragen, WawancaraPribadi, Sragen, Pukul 

13.00 WIB. 
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beredarnya narkotika tanpa harus tertangkap oleh aparat penegak 

hukum. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, Sanksi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika tidak menjelaskan aturan tersendiri mengenai penindakan 

terhadap hilangnya barang bukti. Sehingga hal yang harus diperhatikan 

adalah tentang mencari, apakah ada aturan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana mengatur tentang penghilangan barang bukti. 

Setelah ditelaah, bahwa tidak ada aturan baik secara khusus maupun 

umum yang mengatur tentang hilangnya barang bukti. Sebagaimana yang 

telah penulis jelaskan, bahwa untuk adanya penangkapan juga 

dibutuhkan alat buktinya, seperti barang bukti kepemilikan narkoba. 

Karena kalau tidak ada, maka akan menyulitkan aparat dalam hal 

penentuan pemidanaan.. 

Kedua, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan 

atau penahanan. Sementara Penyidik Polri pada saat penyidikan dapat 

melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan. 

Yang tentunya terjadi perbedaan antara Penyidik Polri dan Penyidik PNS 

saat melakukan pencarian barang bukti. 

Ketiga, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak sekali 

kendala yang dihadapi aparat dalam proses penyidikan atau penyelesaian 

perkara narkotika. Mulai dari ketidakpekaan aparat hingga liciknya cara 

para sindikat bermain dalam memindahtangankan barang bukti narkotika. 

Sewajarnya jika masih banyak sekali peredaran narkotika di Indonesia 

karena semakin jaman berkembanga, maka semakin berkembang pula 
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ide-ide atau trik-trik yang dilakukan guna beredarnya narkotika tanpa 

harus tertangkap oleh aparat penegak hukum. 

4.2 Saran  

Bagi Eksekutif dan Legislatif, diharapkan kedepannya memberikan 

jumlah anggaran yang cukup kepada instansi pemerintah daerah yang 

terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. 

Bagi Kepolisian, diharapkan kedepannya meningkatkan jumlah 

personel dan sumber daya dilapangan agar upaya pencegahan tindak 

pidana narkotika dapat diatasi secara optimal. 

Bagi Kepolisian, agar kedepannya dalam upaya pencegahan terhadap 

tindak pidana narkotika melakukan kerjasama dengan masyarakat 

melalui organisasi kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat maupun 

pemuka agama. 
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