
BABIII 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Hasil Penelitian 

Penanganan Kasus Narkoba oleh Penyidik Polres Kab. Semarang. 
' . 

Terhadap kasus Narkoba yang berada di wilayah hukum Kab. Semarang, 

Polres Semarang yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban; 

penegakan hnicum dan memberikan perlindungan; pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah hukum Kab. Semarang melakukan tindakan-tindakan 

penanganan yang berupa penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan perkara ke 

penuntut umum. Mengenai jumlah tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 

sampai tahun 2006 dapat dilihat dari Tabel II tentang Jumlah Tersangka berikut : 

No 

I 

2 

3 

Tabel II 

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba yang Ditangani 

Polres Kab. Semarang Tahun 2004 sampai 2006. 

Tahun Jumlah Tersangka Jumlah Tersangka Jumlah 

Narkotika Psikotropika 

2004 7 5 12 

2005 15 5 20 

2006 16 0 16 

Total 38 10 48 

Sumber : data sekunder yang telah diolah 

Dari Tabel II tentang Jumlah Tersangka kasus diatas dapat diketahui selama 

tahun 2004 terdapat 7 (tujuh) tersangka kasus narkotika dan 5 (lima) tersangka kasus 

psikotropika, tahun 2005 terdapat 15 (lima belas) tersangka kasus narkotika dan 5 

(lima) tersangka ka~us psikotropika, tahun 2006 terdapat 16 (enam belas) tersangka 

kasus narkotika dan tidak terdapat tersangka kasus psikotropika yang ditangani oleh 

Polres Kab. Semarang. Dari jumlah kasus pertahun tersebut dapat dilihat bahwa dari 

tahun ke tahun kasus Narkotika mengalami kenaikan, sedangkan niengenai tersangka 

kasus psikotropika dari tahun 2004 sampai tahun 2005 adalah tetap akan tetapi pada 

tahun 2006 tidak ada satupun tersangka kasus psikotropika. Dengan kata lain bahwa 
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baik kasus narkotika maupun kasus psikotropika mengalami fluktuasi (naik turun) 

setiap tahunnya. 

Terhadap 48 (empat puluh Delapan) tersangka kasus narkoba yang terjadi 

selama tahun 2004 sampai 2006, Polres Semarang melakukan tindakan-tindakan 

penanganan yang meliputi. penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan perkara ke 

penuntut umurn. 

Penanganan kasus narkoba oleh Kepolisian didasarkan adanya 

laporan/pengart1um dari masyarakat, atau mungkin Polisi mengetahui sendiri adanya 

tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba yang diterima oleh sentral pelayanan 

Kepolisian. Kemudian berkas laporan tersebut segera dilimpahkan ke penyidik, untuk 

tingkat Polres kepada Kasat Reserse, sedangkan untuk tingkat Polsek kepada 

Kapolsek atau Kanit Reserse Intel. Selanjutnya penyidik akan mempelajari kasus 

yang ada. dengan mengetahui jenis perkara yang ada, maka penyidik akan memulai 

tindakan penyidikan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan tempat kejadian 

perkara (TKP) dan identifikasi di lapangan. Apabila kasus tersebut memerlukan olah 

TKP dari olah TKP tersebut Polisi langsung mengadakan upaya penyidikan, dengan 

memperhatikan keterangan-keterangan dari orang yang dianggap tahu/yang diduga 

mengetahui, mencari instrumen atau alat-alat yang dipakai oleh tersangka dan 

sebagainya. Hal tersebut digolongkan ke tahap penyelidikan sebelum dilakukan 

penyidikan oleh penyidik. 

a. Penyelidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu F · .;·a yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.57 

57 Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 
200 I, hal 30. 
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Untuk melakukan penyelidikan harus memperhatikan informasi atau data

data yang didapat. Sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk 

melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui :58 

a. Penyidik mengetahui sendiri. 

b. Adanya laporan atau pengaduan langsung kepada penyidik dari orang yang 

mengetahui telah tetjadinya sutau tindak pidana. 

c. Tertangkap tangan. 

Untuk r:1engetahui dasar penanganan terhadap kasus narkoba oleh Polres 

Semarang dapat dilihat dari Tabel III berikut: 

Tabel III 

Dasar Penanganan Kasus Narkoba Polres Semarang 

No Dasar Penanganan Jumlah Prosentase Keterangan 

1 Laporan 28 58,3% ~ 

2 Penyidik Mengetahui - -

3 Tertangkap Tangan 20 41,7% -
Total 48 100% -

-Sumber : Data Sekunder yang telah diolah 

Dari Tabel III tentang Dasar Penanganan Kasus Narkoba Oleh Polres 

Semarang selama tahun 2004 saampai tahun 2006 dapat diketahui bahwa terhadap 

28 ( dua puluh delapan) tersangka kasus narkoba, penanganan yang dilakukan olch 

Penyidik Polres Semarang didasarkan atas laporan, sedangkan terhadap 20 (dua 

puluh) tersangka kasus narkoba penanganan yang dilakukan oleh Polres 

Semarang dilakukan karena tersangka tertangkap tangan. 

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah 

dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau sub 

daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan 

yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksan 

ss Ibid, hal 32. 
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surat, pemeriksaan ters:mgka dan saksi, dan penyerahan bcrkas perkara kepada 

penuntut umum. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana dalam hal pelaksanaan tugasnya, penyelidik wajib menunjukkan identitas/ 

tanda pengenal. Pasal tersebut berbunyi : 

" Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib 
menunjukkan Ianda pengenalnya. " 

Setelah dil~kukan penyelidikan akan didapatkan dua kemungkinan, yaitu: 

Terhadap suatu kasus dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP. 

Terhadap suatu kasus tidak dapat dilakukan penyidikan. 

Berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Semarang 

terhadap 48 (em pat puluh de Iapan) tersangka kasus narkoba yang masuk dari 

tahun 2004 sampai tahun 2006 dapat dilihat dari Tabel IV berikut : 

Tabel IV 

Tindakan Yang Dilakukan Oleh Polres Semarang 

No Tindakan Jumlah Prosentase 

I 
1 Penyelidikan 42 8,75% 

i 2 Penyidikan 48 100% 

Swnber : Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel IV tentang Tindakan yang Dilakukan oleh Polres 

Semarang dapat diketahui bahwa dari 48 ( empat puluh delapan) tersangka kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006, terhadap 42 (empat puluh dua) 

tersangka kasus narkoba sebclun1 dilakukan penyidikan dilakukan penyelidihn 

terlebih dahulu, sedangkan penyidikan dilakukan terhadap 48 (em pat puluh 

delapan) tersangka kasus narkoba atau dengan kata lain tindakan penyidikan 

dilakukan terhadap semua tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 sampai 

tahun 2006. Salah satu dian tara 48 (em pat puluh de Iapan) tersangka kasus 

narkoba tersebut melarikan diri, yaitu tersangka Doni Kurniawan, akan tetapi 

saudara Doni melarikan diri setelah ditangkap, sehingga sebenamya telah 

dilakukan penangkapan sebagai salah satu tahap penyidikan. Hal tersebut penulis 
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ketahui dari pernyataan informan kunci. Bcrkaitan dcngan hal tcrsebut, maka 

seluruh tersangka kasus narkoba dilimpahkan kcpada penyidik yang berwenang 

untuk dilakukan tahap penyidikan. 

b. Penyidikan 

Tindakan penyidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena 
' . 

tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan 

bukti tersebut maka tindak pidana dapat menjadi jelas, yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam 

perkara tersebut. 

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan

dugaan belaka, tetapi suatu asas yang dipergunakan adalah bahwa penyidikan 

bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun 

pembuktian-pembuktiau mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Dengan kata 

lain bahwa penyidikan dilakukan hila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa 

seorang atau para tersangka telah melakukan sesuatu peristiwa yang dapat 

dihukum. 59 

Kasus narkoba tersebut dilakukan oleh masyarakat dari berbagai status. 

Kasus narkoba selama tahun 2004 sampai 2006 yang ditangani oleh Polres 

Semarang tersebut dilakukan tersangka dalam hal menggunakan dan 

mengedarkan, dengan kata lain kedudukan tersangka adalah sebagai pengedar dan 

pengguna. Untuk mengetahui jumlah tersangka dari pengedar dan pengguna dapat 

dilihat dari Tabel V berikut : 

Tabel V 

Jumlah Pengg1ma dan Pengedar Narkoba 
----- --- ---------

No Kategori 2004 2005 2006 Jumlah 

1 Pengguna 12 17 16 45 

2 Pengedar 0 3 0 3 

Total 12 20 16 48 
-~ -Sumber: data sekunder yang telah dwlah 

s9 Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik lnterogasi, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1977, hal30. 
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Dari tabel V tentang Jumlah Pengguna dan Pengedar Narkoba dapat 

diketahui bahwa selama tahun 2004 terdapat 12 (dua belas) tersangka pengguna 

narkoba, selama tahun 2005 terdapat 17 (tujuh belas) tersangka pengguna narkoba 

serta 3 (tiga) tersan,~a penggedar narkoba, dan selama tahun 2006 terdapat 16 

( enam bel as) tersangka pengguna narkoba. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa sebagian kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Semarang sebagian 

besar tersangka merup~kan pengguna narkoba. 

Dalam melaksanakan proses penyidikan seorang tersangka harus 

dilindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai Pasal 

68 dengan memperlakukan tersangka dengan layak sebagai subyek, disamping itu 

dianut pula asas praduga tak bersalah. 

Setelah penyidik melakukan tugas sebagai penyidik, maka ada tiga 

kemungkinan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu :60 

1. Mengadakan penyidikan tindak pidana sampai selesai 

2. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, atau 

3. Menghentikan penyidikan demi hukum. 

Suatu kasus dihentikan demi hukum apabila daluarsa; nebis in idem; 

amnesti; dan matinya tersangka. Di dalam praktek terkadang dijumpai pula suatu 

kasus yang tidak dilimpahkan ke Penuntut Umum, akan tetapi tidak juga 

dihentikan, sehingga masyarakat akan lupa dengan sendirinya dan akhirnya suatu 

kasus tidak dilimpahkan ke Penuntut Umum. 

Berkaitan dengan hal terse but diatas, dari hasil wawancara penulis dengan 

narasumber (tersangka kasus narkoba tahun 2004) dapat diketahui bahwa dalam 

kasusnya yang melibatkan 7 (tujuh) tersangka, terdapat 1 (satu) tersangka yang 

penyidikannya tidak dilakukan sampai selesai karena setelah dilakukan 

penangkapan tersangka (Doni Kurniawan) melarikan diri dari Polres Kab. 

Semarang, dan sampai saat informan kunci menjalani masa tahanannya tersangka 

60 Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 
2001, hall25. 
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Doni tidak ditangkap kembali, dan hingga saat wawancara dilakukan oleh penulis 

narasumber mengatakan bahwa dia tidak mendengar lagi mengenai kasus Doni. 

Untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Polres Semarang dalam 

proses penyidikan dapat dilihat dari Tabel VI berikut : 

Tabel VI 

Hal-hal yang Dilakukan Dalam Penyidikan 

No Nama Tindakan Jumlah Prosentase 

1 Penangkapan 48 100% 

2 Penahanan 47 97,91% 

3 Penggeledahan Badan 47 97,91 % 

4 Penggeledahan Rumah 26 54,16% 

5 Penyitaan 47 97,91% 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel VI tentang Hal-hal yang Dilakukan Dalam Penyidikan 

dapat diketahui bahwa terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dilakukan penangkapan, atau 

dengan kata lain terhadap seluruh tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 

sampai tahun 2006 dilakukan penangkapan. 

Dida!am Praktek setelah terjadi penangkapan maka akan dilakukan 

penahanan, berkaitan dengan penahanan dari Tabel VI tentang Hal-hal yang 

Dilakukan Dalam Penyidikan dapat diketahui bahwa terhadap 4 7 ( empat puluh 

tujuh) tersangka dilakukan penahanan, dan terhadap l (satu) tersangka kasus 

narkoba tidak dilakukan penahanan karena setel<1h penangkapan tersangka 

melarikan c!iri. Hal tersebut penulis ketahui dari wawancara dengan narasumber 

(tersangka kasus narkoba tahun 2004). Penahanan tersebut merupakan penahanan 

Rutan meskipun pelaksanaannya bisa saja penahanan dilakukan di Polres 

Semarang, namun tidak ada satupun tahanan rumah maupun tahanan kota. 

Berdasarkan Tabel VI tentang Hal-hal yang Dilakukan Dalam Penyidikan 

dapat diketahui pula bahwa terhadap 4 7 (em pat puluh tujuh) tersangka kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dilakukan penggeledahan badan 
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dan terhadap 26 (dua puluh enam) diantaranya dilakukan pula tahap 

penggeledahan rumah, dan terhadap 1 (satu) tersangka tidak dilakukan 

penggeledahan karena tersangka rnelarikan diri setelah penangkapan. 

Dari penggeledahan yang dilakukan, baik itu terhadap badan maupun 

pemasukan rurnah Polres Sernarang akan rnendapatkan bukti-bukti yang dapat 
' . 

rnenunjukkan telah terjadi tindak pidana narkoba, dirnana bukti-bukti tersebut 

kernudian akan disita oleh Polres Sernarang. Dari Tabel VI tentang Hal-hal yang 

Dilakukan Dalarn Penyidikan dapat diketahui bahwa terhadap 4 7 ( ernpat puluh 

tujuh) tersangka kasus narkoba dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak 

pidana narkoba. 

Dalarn penanganan kasus narkoba, Polres Sernarang telah rnelakukan 

tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1. Penangkapan dan penahanan 

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras 

rnelakukan tindak pidana berupa kejahatan, dilakukan oleh petugas kepolisian 

Negara yang didasarkan atas bukti-bukti perrnulaan cukup, dengan 

rnenyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan 

yang dipersangkakan, sedangkan pada tindak pidana berupa pelanggaran, 

pelaku pelanggaran tidak perlu dilakukan penangkapan terhadapnya, kecuali 

jika ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak 

rnengindahkan dan rnernenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. 

Berdasarkan Tabel VI tentang Hal-hal yang Dilakukan Dalam 

Penyidikan oleh Polres Sernarang terhadap tersangka kasus narkoba selama 

tahun 2004 sarnpai tahun 2006 dapat diketahui bahwa terhadap 48 ( ernpat 

puluh delapan) tersangka atau sebesar 100% tersangka dilakukan 
-

penangkapan. 

Sernua pelaksanaan tugas penangkapan harus disertai dengan surat 

tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan 

rnencanturnkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara 

kej ahatan. Pencanturnan identitas tersangka sangat penting, karena sering 

tetjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona), yang seharusnya tidak 
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hall4. 

perlu terjadi, hanya karena nama yang bersamaan saja, ataupun karena alamat 

atau tempat tinggal yang sama.61 

Satu perkecualian yakni dalam hal "tertangkap tangan", maka 

penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa 

penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada 
' . 

padanya, kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Walaupun 

begitu bukan berarti dalam penangkapan tertangkap tangan Polres Semarang 

tidak perlu membuat surat perintah penangkapan, akan tetapi surat perintah 

penangkapan dibuat menyusul. 

Berkaitan dengan surat perintah penangkapan tersebut dari hasil 

wawancara yang dilakukan penulis terh2.dap narasumber (tersangka kasus 

narkoba tahun 2004) didapatkan suatu pemyataan bahwa ketika penangkapan 

dilakukan terhadap dirinya, penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat 

perintah penangkapan, akan tetapi surat perintah penangkapan dibuat 

menyusul. 

Di dalam praktek, maka setelah terjadi penangkapan, bila diperlukan 

penahanan maka tersangka segera ditahan. 

Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan 

tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu, biasanya 

ditempatkan di rumah tahanan Negara yang dahulu disebut Lembaga 

Pemasyarakatan. 62 

Dari Tabel VI tentang Hal-hal Y~'""r; Dilakukan Dalam Penyidikan 

dapat diketahui bahwa terhadap 47 (em pat puluh tujuh) tersangka kasus 

narkoba dilakukan penah;;;_;;an, sedangkan terhadap 1 (satu) tersangka kasus 

narkoba tidak dilakukan penahanan karena tersangka melarikan diri setelah 

penangkapan. 

Penahanan yang merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan 

seseorang, sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia; KUHAP 

61 Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 

62 Ibid, hal 15 
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hal 18. 

merupakan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sangat menjunjung 

tinggi martabat dan harkat manusia, karena itu KUHAP memberikan 

pembatasan waktu lamanya penahanan dapat dilakukan, dan j ika batas waktu 

itu dilampaui maka pejabat yang melakukan penahanan hams sudah 

mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari mmah tahanan Negara demi 

hukum.63 

Dalam pembahasan ini difokuskan pada penahanan yang dilakukan 

oleh Polisi sebagai penyidik, dengan ketentuan : 

Hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan perpanjangan dapat 

diberikan oleh penuntut umum untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. 

Setelah 60 ( enam puluh) hari, penyidik hams sudah mengeluarkan 

tersangka dari rumah tahanan demi hukum. 

Namun, di samping itu terdapat suatu perkecualian dari jangka waktu 

penahanan yang diberikan oleh tiap pejabat yang disebutkan dalam Pasal 24, 

25, 26, 27, dan 28 KUHAP, maka penahanan terhadap tersangka atau 

terdakwa dapat diperpanjang dengan mengingat kenentuan Pasal 29 KUHAP 

Untuk mengetahui legalitas Penangkapan dan Penahanan oleh 

Penyidik Polres Semarang terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dapat dilihat dari Tabel Vll 

berikut: 

Tabel VII 

Legalitas Penangkapan dan Penahanan 

No Legalitas Jumlah Prosentase 

1 Surat Perintah Pcnangkapan 47 97,91% 
~· ___ ,_ 

2 Surat Perintah Penahanan 47 97,91% 
-

Sumber : Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel VII tentang Legalitas Penangkapan dan Penahanan 

yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang terhadap 48 (em pat puluh 

delapan) tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dapat 

63 Martiman Prodjohamidjojo, Penangkapan dan Penahanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, 
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diketahui bahwa terhadap 47 (empat puluh tujuh) tersangka kasus narkoba 

disertai dengan surat perintah penangkapan, disamping itu terhadap tersangka 

Doni Kurniawan tidak diperoleh data mengenai surat perintah penagkapan 

terhadap dirinya, dikarenakan tersangka melarikan diri setelah dilakukan 

penangkapan. Sedangkan mengenai penahanan terhadap 4 7 (em pat puluh 
' . 

tujuh) tersangka kasus narkoba disertai dengan surat perintah penahanan dan I 

(satu) tersangka melarikan diri setelah penangkapan sehingga tidak dilakukan 

penahanan. 

Panangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkoba berbeda 

dengan tindak pidana umum, yaitu lx24 jam dan dapat diperpanjang untuk 

2x24 jam. Selain itu penyidik juga dapat melakukan penahanan terhadap 

tersangka kasus narkoba yaitu selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diberikan 

perpanjangan oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. 

Untuk mengetahui lama penangkapan serta lama penahanan dpat dilihat dari 

Tabel VIII berikut: 

Tabel VIII 

Lama Penangkapan dan Penahanan 

No Legalitas Penangkapan Penahanan 

lx24 jam > 1X24jam <20 hari >20 hari 

1 Jumlah 12 36 8 39 

2 Prosentase 25% 75% 16,67% 81,25% 

Sumber : Data sekunder yang telah d10lah 

Berdasarkan Tabel VIII tentang Lama Penangkapan dan Penahanan 

dapat diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap 12 ( dua be las) 

tersangka kasus narkoba dilakukan dalam waktu 1 x24 jam, sedangkan 

penangkapan yang dilakukan terhadap 36 (tiga puluh enam) tersangka kasus 

narkoba dilakukan dalam waktu lebih dari 1 x24 jam. Disamping itu dapat 

diketahui pula bahwa terhadap 8 (delapan) tersangka kasus narkoba 

penahanan dilakukan selama kurang dari 20 hari, dan terhadap 39 (tiga puluh 
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sembilan) tersangka kasus narkoba penahanan dilakukan selama lcbih dari 20 

hari. 

2. Penggeledahan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membedakan adanya dua 

tindakan, yaitu: 

a. ~ernasukirumah; 

b. ~enggeledah rumah, pakaian atau badan. 

Berdasarkan Tabel VI tentang Hal-hal yang Dilakukan Dalam 

Penyidikan oleh Penyidik Polres Semarang terhadap tersangka kasus narkoba 

selama tahun 2004 sarnpai tahun 2006 dapat diketahui bahwa terhadap 47 

(ernpat puluh tujuh) tersangka dilakukan tahap penggeledahan badan, dan 

terhadap 26 (dua puluh enam) tersangka kasus narkoba Polres Kab. Sernarang 

juga melakukan pe::1ggeledahan terhadap rurnah tersangka, serta terhadap 1 

(satu) tersangka tidak dilakukan penggeledahan karena tersangka rnelarikan 

diri setelah penangkapan. 

Penggeledahan rumah dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

Pengadilan Negeri seternpat dan rnernasuki rumah dilakukan oleh petugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atas perintah tertulis dari penyidik. 

Dan setiap kali mernasuki rurnah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dalarn 

hal tersangka atau penghuni rnenyetujuinya, akan tetapi jika tersangka atau 

penghuni rnenolak atau tidak hadir, rnaka dalarn hal ini rnernasuki rumah 

harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang 

saksi.64 

Pada saat tersangka tertangkap, penyidik berwenang untuk rnelakukan 

penggeledahan pakaian dan benda yang dibawanya ataupun badan tersangka. 

Terhadap -benda-benda yang dibawa itu terdapat dugaan keras dengan alasan 

yang cukup untuk dapat disita. 

Untuk rnengetahui legalitas Penggeledahan serta jenis penggeledahan 

yang dilakukan dapat dilihat dari Tabel IX berikut : 

64 Ibid, hal27. 
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No 

I 

2 

3 

Tabel IX 

Legalitas Penggeledahan 

Legalitas 

Surat Perintah Penggeledahan 

Ijin Pengajilan Negeri 

Persetujuan Pengadilan Negeri 

Jumlah 

47 

41 

6 

Sumber : Data sekunder yang telah dwlah 

Prosentase 

97,91% 

85,42% 

12,5% 

Berdasarkan Tabel IX tentang Legalitas Penggeledahan dapat 

diketahui bah wa terhadap 4 7 (em pat pul uh tuj uh) a tau sebesar 97,91% 

tersangka kasus narkoba dapat diketahui bahwa terhadap semua 

penggeledahan yang dilakukan disertai dengan surat perintah penggeledahan. 

Dari 41 (empat puluh satu) atau sebesar 85,42% tersangka kasus narkoba 

tersebut semuanya dilakukan penggeledahan badan dengan ijin dari 

Pengadilan Negeri, dan terhadap 6 (enam) atau sebesar 12,5% tersangka kasus 

narkoba diantaranya penggeledahannya dilakukan tanpa ijin dari Pengadilan 

Negeri karena merupakan kasus tertangkap tangan dimana tertangkap tangan 

termasuk kondisi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dalam hal 

tersebut surat perintah dan ijin dari Pengadilan Negeri itu tidak diperlukan, 

akan tetapi yang diutamakan adalah tindakan, setelah itu memberitahukan 

kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. 

Berkaitan dengan legalitas surat penggeledahan, untuk tersangka Doni 

Kurniawan data mengenai surat penggeledahan tidak diperoleh karena 

tersangka Doni melarikan diri setelah penangkapan dilakukan, disamping itu 

dari hasil wawancara penulis dengan informan kunci dapat diketahui bahwa 

penggeledahan yang dilakukan terhadap dirinya walaupun bukan merupakan 

tertangkap tangan penggeledahan yang dilakukan tidak disertai dengan surat 

perintah penggeledahan, akan tetapi surat perintah penggeledahan tersebut 

dibuat menyusul. 

c. Penyitaan 

Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang menunjuk.kan telah 

terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Barang bukti tersebut didapatkan 
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setelah tahap penggeledahan serta tertangkap tangan. dimana penyitaan yang 

dilakukan harus disertai dengan surat pcrintah penyitaan. 

Berdasarkan Tabel VI tentang Hal-hal yang Dilakukan dalam 

Penyidikan dapat diketahui bahwa Penyidik Polres Semarang melakukan 

penyitaan terhadap 47 (empat puluh tujuh) tersangka kasus narkoba, 
' . 

sedangkan terhadap 1 (satu) tersangka tidak dilakukan penyitaan karena 

tersangka melarikan diri setelah penangkapan. 

Untuk mengetahui jumlah penyitaan yang diperoleh baik dari 

penggeledahan atau dari penggeledahan dan tertangkap tangan dapat dilihat 

dari Tabel X berikut : 

Tabel X 

Sumber Penyitaan 

No Sumber Penyitaan Jumlah Prosentase 

1 Penggdedahan 24 50% 

2 Penggeledahan dan 23 41,92% 

Tertangkaptangan 

3 Lain-lain 1 2,08% 

Total 48 100% 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel X tentang Sumber Penyitaan di atas dapat diketahui 

bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang terhadap 48 

(empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba tersebut dari 24 (dua puluh 

empat) atau sebesar 50 % tersan~ka penyitaannya didapatkan dari 

penggeledahan, sedangkan terhadap 23 (dua puluh tiga) atau sebesar 41,92% 

tersangka penyitaannya didapatkan dari penggeledahan dan tertangkap tangan. 

Disamping itu, terhadap 1 (satu) atau sebesar 2,08 % tersangka yang 

melarikan diri tidak dilakukan penyitaan. 

Tujuan utama penyitaan adalah upaya untuk menampilkan 

pembuktian-pembuktian yang nyata mengenai te.rjadinya sesuatu peristiwa 

pidana. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 
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ketua Pengadilan Negeri setempat, akan tctapi dalam keadaan mendesak, bila 

penyidik tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu. penyidik 

dapat melakukan penyitaan hanya terhadap benda bergerak dan wajib untuk 

segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. 

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan 

Negara, penyimpanan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung 

jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksan 

dalam proses peradilan dan benda itu tidak boleh dipergunakan oleh siapapun 

juga. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana. 

Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

mengatur mengenai yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu : 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak 
pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pi dana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

Penyitaan yang dilakukan terhadap 48 (empat puluh delapan) 

tersangka kasus narkoba yang ditangani oleh Penyidik Polres Semarang ada 

yang berbentuk fisik serta urine. Bentuk fisik barang bukti yang disita 

berkaitan dengan narkotika golongan I yaitu putaw dan ganja, sedangkan 

barang bukti fisik yang disita berkaitan dengan psikotropika golongan II 

adalah sabu-sabu. 

Berkaitan dengan barang bukti yang disita, terhadap 48 (em pat puluh 

delapan) tersangka kasus narkoha selama tahun 2004 sampai tahun 2006C! 

untuk tersangka kasus narkotika golongan I bukan tanaman dikenakan Pasal 

78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 huruf a, Pasal 85 

huruf a, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Disamping itu 
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untuk tersangka kasus psikotropika golongan II dikenakan Pasal 59 ayat (I), 

Pasal 60 ayat (5), Pasal 62, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

psikotropika. 

Untuk mengetahui legalitas penyitaan terhadap 48 (empat puluh 

delapan) tersangka kasus narkoba dapat dilihat dari Tabel XI berikut: 

Tabel XI 

Legalitas Penyitaan 

No Legalitas Penyitaan Jumlah I Prosentase 

1 Surat Perintah Penyitaan 47 97,62% 

2 Ijin Pengadilan Negeri 41 85,42 

3 Persetujuan Pengadilan Negeri 6 12,50% 

4 Lain-lain 1 2,08% 

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel XI tentang Legalitas Penyitaan dapat diketahui 

bahwa terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba selama 

tahun 2004 sampai tahun 2006 terdapat 47 (empat puluh tujuh) penyitaan 

yang disertai dengan surat perintah penyitaan. Disamping itu dapat pula 

diketahui bahwa terhadap 41 (empat puluh satu) tersangka kasus narkoba 

Penyidik Polres Semarang melakukan penyitaan yang disertai dengan ijin 

Pengadilan Negeri, sedangkan terhadap 6 (enam) tersangka kasus narkoba 

penyitaan yang dilakukan tidak disertai dengan ijin Pengadilan Negeri tetapi 

dengan persetujuan Pengadilan Negeri karena merupakan kasus tertangkap 

tangan, dan terhadap 1 (satu) tersangka tidak didapatkan data penyitaan 

karena tersangka melarikan diri setelah penangkapan. 

d. Penyerahan perkara ke penuntut umum 

Berita acara pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang 

dilakukan oleh penyelidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu 

tindak pidana.65 

65 Moch.Faisal Salam, Hukum A car a Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 
2001, 131. 
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Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua 

berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyidikan. 66 

Setelah lengkap semua berita acara yang diperlukan, maka penyidik 

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan 

penyerahan dalam.tahap pertama yaitu hanya berkasan perkaranya saja.67 

Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 

tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk 

diproses lebih lanjut.68 

Setelah penyidik melakukan tugas sebagai penyidik, maka ada dua 

kemungkinan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu :69 

1. Mengadakan penyidikan tindak pidana sampai selesai 

2. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti 

3. Menghentikan penyidikan demi hukum. 

Mengadakan penyidikan sampai selesai jika diketemukan bukti-bukti 

yang cukup bahwa tindak pidana telah dilakukan oleh seorang atau beberapa 

tersangka. Jika penyidikan tersebut telah selesai dan dipandang cukup, maka 

penyidik menyusun basil penyidikannya dalam suatu berita acara. 

Dari basil penelitian yang dilakukan peneliti di Polres Kab. Semarang, 

peneliti mendapatkan informasi dari Brigadir Gaduh Widodo dari Polres 

Semarang yang mengatakan bahwa semua kasus narkoba yang ditangani 

dilimpahkan kepada Penuntut Umum, akan tetapi setelah penulis melakukan 

klarifikasi di Kejaksaan Negeri Ambarawa diketahui bahwa tidak semua kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 yang ditangani oleh Polres 

Kab. Semarang dilimpahkan ke Penuntut Umum. 

Untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan perkara kepada Penuntut 

Umum terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba yang 

66 Ibid, hal 132. 

67 Ibid, hal 132. 

68 Ibid, hal 133. 

69 Ibid, hal 125. 
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ditangani oleh Polres Kab. Semarang selama Tahun 2004 sampai 2006, dapat 

dilihat dari Tabel XII berikut : 

Tabel XII 

Hasil Penyidikan 

No Hasil Penyidikan Jumlah Prosentase Keterangan I .. I 

1 Dilimpahkan 40 83,33% - I 
2 Tidak Dilimpahkan 7 14,59% - I 
3 Lain-lain 1 2.08% fvidarikan diri 

Total 48 100% 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel XII tentang Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh 

Po Ires Kab. Semarang terhadap 48 ( empat puluh delapan) tersangka kasus 

narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dapat diketahui bahwa terdapat 

40 ( empat puluh) tersangka kasus narkoba yang dilimpahkan kepada penuntut 

umum, 7 (tujuh) tersangka kasus narkoba yang tidak dilimpahkan ke 

Penunutut Umum, serta 1 (satu) tersangka kasus narkoba yang melarikan diri. 

B. Analisis 

1. Bentuk Penanganan Penyidik Polres Semarang Dalam Menangani Kasus 

Narkoba. 

Pada dasamya setiap kasus setelah ditangani oleh pihak Kepolisian mulai 

tahap penyelidikan, penyidikan, kemudian dilimpahkan ke penuntut umum untuk 

kemudian diproses lebih lanjut dalam persidangan sampai mendapatkan 

keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan peristiwa pidana yang sudah dilakukan penyidikan tidak 

dilimpahkan kepada penuntut umum. 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, se1ama tahun 2004 

sampai tahun 2006 terdapat 16 (enam belas) kasus yang melibatk:an 48 (empat 

puluh delapan) tersangka kasus narkoba yang ditangani oleh Penyidik Polres 

Semarang yang dapat dirinci sebagai berikut : 
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Selama tahun 2004 terdapat 7 (tujuh) tersangka kasus narkotika, dan 5 (lima) 

tersangka kasus Psikotropika, dengan total 12 (dua belas) tersangka kasus 

narkoba. 

Selama tahun 2005 terdapat 15 (lima belas) tersangka kasus narkotika, dan 5 

(lima) tersangka kasus psikotropika, dengan total 20 (dua puluh) tersangka 

kasus narkoba. 

Selama tahun 2006 terdapat 16 (enam belas) tersangka kasus narkotika. 

Dari rincian di atas dapat diketahui bahwa untuk kasus narkotika dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan, sedangkan untuk kasus psikotropika dari 

tahun 2004 sampai tahun 2005 jumlahnya tetap, bahkan pada tahun 2006 tidak 

ada satupun kasus psikotropika. Dengan kata lain bahwa kasus narkotika dan 

kasus psikotropika yang terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2006 

mengalami fluktuasi (naik turun). 

Terhadap 48 ( empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba, Penyidik 

Polres Semarang melakukan tindakan penanganan yang meliputi 

penyelidikan, penyidikan serta pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum. 

a. Penyelidikan 

Penyelidikan adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang 

dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam K.itab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Dalam melakukan penanganan terhadap kasus narkoba Polres Kab. 

Semarang didasarkan atas 2 sumber, yaitu berupa laporan, tersangka 

tertangkap tangan. 

Berkaitan dengan dasar penanganan terse but terhadap 48 (em pat puluh 

delapan) kasus narkoba yang ditangani selama tahun 2004 sampai tahun 2006, 

53,8% penanganan yang dilakukan atas dasar laporan, dan lainnya dilakukan 

karena tertangkap tangan. 

Tahap penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, 

terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara 

atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu 
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penindakan yang berupa penangkapan dan penahanan. penggeledahan, 

penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi. dan penyerahan perkara kepada 

penuntut umum. 

Berkaitan dengan penyelidikan terhadap 87,5 % tersangka Penyidik 

Polres Semarang melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus narkoba yang terkait. 

Akan tetapi untuk 12,5% tersangka kasus narkoba, Penyidik Polres Semarang 

tidak melakukan penyelidikan karena tertangkap tangan, sehingga tindakan 

yang dilakukan tidak didahului dengan penyelidikan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa, penyelidikan 

merupakan dasar atau titik awal dari penanganan yang dilakukan oleh Polisi 

dalam menangani setiap Kasus Narkoba. Dari tahap penyelidikan tersebut, 

maka penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu 

diperiksa dan/ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat

tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang diamankan atau disita. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal tertangkap tangan penyelidikan tidak 

perlu dilakukan. 

Untuk melaksanakan penyelidikan, pengetahuan tentang unsur-unsur 

suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku sangat penting bagi 

seorang penyelidik, karena apabila pengetahuan tersebut tidak ada maka arah 

penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru. 

b. Penyidikan 

Tindakan penyidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting 

karena tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti-buk1i 

yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana dapat menjadi jelas, yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan memanggil dan meminta keterangan 

terhadap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. 

Penyidikan mulai dilakukan jika dalam kegiatan penyidikan tersebut 

sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro 

yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan , dan sebagainya. 
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Terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba selama 

tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik Po!res Semarang melakukan 

penyidikan, dimam. tindakan penyidikan tersebut meliputi penangkapan, 

penahanan, penggeledahan badan atau rumah, dan penyitaan. 

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan-
' . 

dugaan belaka, tetapi penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara 

menjadi terang dengan menghimpun alat-alat bukti mengenai terjadinya suatu 

peristiwa pidana. Dari tahap penyidikan tersebut, Polisi dapat menentukan 

apakah tersangka merupakan pengguna atau pengedar. 

Selama tahun 2004 terdapat 12 ( dua be las) pengguna narkoba, pada 

tahun 2005 terdapat 17 (tujuh belas) pengguna dan 3 (tiga) pengedar narkoba, 

sedangkan tahun 2006 terdapat 16 pengguna narkoba. Dari rincian tersebut 

dapat diketahui bahwa sebagian besar tersangka kasus narkoba yang ditangani 

oleh Penyidik Polres Semarang merupakan pengguna narkoba. 

Berkaitan dengan tindakan-tindakan penyidik Polres Seamamg dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Penangkapan dan Penahanan 

Penangkapan dilakuk:an terhadap seseorang yang diduga keras 

melakuk:an tindak pidana berupa kejahatan, dilakukan oleh petugas 

kepolisian Negara yang didasarkan atas buk:ti-buk:ti perrnulaan cukup, 

dengan menyebutkan alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan, sedangkan pada tindak pidana berupa 

pelanggaran, pelaku pelanggaran tidak perlu dilakukan penangkapan 

terhadapnya, kecuali jika ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut

turut dan tidak mengindahkan dan memenuhi panggilan tanpa alasan yang 

sah. 

Terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba 

selama tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik Polres Semarang 

melakuk:an penangkapan, dengan kata lain terhadap seluruh tersangka 

kasus narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006 dilakukan 

penangkapan sebagai salah satu tahap dalam penyidikan. Penangkapan 
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yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang tersebut dilakukan dengan 

disertai surat perintah penangkapan, akan tetapi untuk salah seorang 

tersangka, yaitu untuk tersangka Doni Kurniawan data mengenai surat 

perintah penangkapan tidak diperoleh karena dari keterangan informan 

kunci tersang~a Doni melarikan diri setelah penangkapan. 

Selain il.u dari keterangan yang penulis peroleh dari informan 

kw1ci diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya serta 

6 ( enam) temannya tanpa disertai dengan surat perintah penangkap?.'1, 

walaupun kasusnya tersebut bukan tertangkap tangan. Surat perintah 

penangkapan tersebut dibuat menyusul. 

Mengenai penangkapan dapat dijelaskan bahwa, dalarn setiap kali 

melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus narkoba, Polisi harus 

mempunyai surat penangkapan lengkap dengan identitas tersangka. Akan 

tetapi hal tersebut dapat dikecualikan dalam hal tertangkap tangan, karena 

Polisi tidak mungkin meminta surat penangkapan terlebih dahulu, tetapi 

kenyataannya dalarn melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus 

narkoba oleh Penyidik Polres Semarang tidak selalu disertai dengan surat 

perintah penangkapan seperti yang mereka katakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan 

Diskresi Kepolisian, maka diskresi Kepolisian tidak bisa dipakai sebagai 

alasan Penyidik dalarn melakukan penangkapan yang tidak disertai dengan 

Surat Perintah Penangkapan. 

Dalam prakteknya setelah dilakukan tahap penangkapan maka 

Penyidik Polres Semarang melal~ukan tahap penahan;;1 terhadap tersangka 

kasus narkoba yang telah tertangkap. 

Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan 

tersangka atau terdakwa dan menempatkannya di tempat tertentu, untuk 

kasus narkoba selarna tahun 2004 sarnpai tahun 2006 :·penahanan yang 

dilakukan adalah penahanan Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada 

satupun penahanan kota atau run1ah walaupun dalam prakteknya 

penahanan bisa dilakukan di tahanan Polres Semarang. 
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Penahanan yang dilakukan tersebut juga dibatasi oleh undang

undang, dimana jika waktu penahanan terlampaui maka Polres Semarang 

harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Sebagai seorang 

penyidik, Polisi berhak melakukan penahanan paling lama 20 (dua puluh 

hari) dan perpanjangan dapat diberikan oleh Penuntut Umum paling lama 

40 (empat puhih) hari. Setelah 60 (enam puluh hari) Polres Semarang 

sebagai penyidik harus mengeluarkan tersangka kasus narkoba dari 

tahanan. 

Berkaitan dengan penahanan, terhadap 48 (empat puluh delapan) 

tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik 

Polres Semarang melakukan penahanan terhadap 47 (empat puluh tujuh) 

tersangka, dan terhadap 1 ( satu) tersangka tidak dilakukan karena 

tersangka melarikan diri setelah penangkapan. 

Mengenai penahanan, dapat dijelaskan bahwa selain untuk 

kepentingan penyidikan, penahanan dilakukan untuk mengantisipasi atau 

mencegah tersangka akan melarikan diri, tersangka akan menghilangkan 

atau merusak barang bukti, atau tersangka akan mengulangi perbuatannya 

kembali, dan untuk setiap penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polres 

Semarang surat perintah penahanan dibuat untuk masing-masing 

tersangka. 

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, Polres Semarang 

mengatakan bahwa penahanan terhadap 47 (empat puluh tujuh) tersangka 

kasus narkoba dilakukan dengan disertai surat perintah penahanan, akan 

tetapi setelah diklarifikasi hal ten;(:but tidak benar, karena informan kunci 

mengatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap dirinya tanpa 

disertai -dengan surat perintah penahanan, melainkan surat perintah 

penahanan tersebut dibuat menyusul. 

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam 

prakteknya Penyidik Polres Semarang dalam melakukan penahanan tidak 

selalu disertai d~ngan surat perintah penahanan, akan tetapi surat perintah 

penahanan tersebut dibuat menyusul. Hal tersebut tidak dibenarkan, 
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karena seharusnya surat perintah penahanan dibuat terlebih dahulu baru 

dilakukan penahanan terhadap tersangka. Apabila dikaitkan dengan 

Diskresi Kepolisian, maka Diskresi Kepolisian tidak bisa dijadikan alasan 

oleh Penyidik yang melakukan penahanan yang tidak sesuai dengan 

prosedur. 
' . 

Berkaitan dengan lama penangkapan dan lama penahanan terhadap 

tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik 

Polres Kab. Semarang melakukan penangkapan terhadap 25 % tersangka 

kasus narkoba penangkapan dilakukan dalam waktu 1 x24 jam, dan 

terhadap 75% tersangka kasus narkoba penangkapannya dilakukan dalam 

waktu lebih dari 1 x24 jam. Berkaitan dengan lama penahanan yang 

dilakukan terhadap tersangka kasus narkoba selama tahun 2004 sampai 

tahun 2006, penyidik melakukan penahanan selama kurang dari 20 hari 

terhadap 16,67 % tersangka, dan melakukan penahanan selama lebih dari 

20 hari terhadap 81, 25 % tersangka. 

2. Penggeledahan 

Dalam penyidikan, Penyidik Polres Semarang dapat melakukan 

penggeledahan sebagai salah satu tahap dalam penyidikan. Penggeledahan 

tersebut dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang dapat 

membuktikan adanya tindak pidana narkoba. Penggeledahan yang 

dilakukan oleh Polres Kab. Semarang tersebut bisa berupa penggeledahan 

terhadap badan ataupun penggeled:::han terhadap rumah tersangka kasus 

narkoba. 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui 

bahwa terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba selama 

tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik Polres Semarang melakukan 

penggeledahan terhadap 47 (empat puluh) tersangka kasus narkoba, dan 

terhadap 1 (s.atu) tersangka kasus narkoba tidak dilakukan penggeledahan 

karen:! tersangka melarikan diri setelah penangkapan. 

Berkaitan dengan surat perintah penggeledahan, berdasarkan 

keterangan yang diperoleh penulis dari Brigadir Gaduh Widodo dari 
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Polres Semarang diketahui bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh 

Penyidik Polres Semarang dilakukan dengan disertai surat perintah 

perintah penggeledahan, dan terhadap penggeledahan yang dilakukan 

kepada 41 (empat puluh dua) tersangka disertai dengan ijin dari 

Pengadilan Ne~eri, dan terhadap 6 (enam) penggeledahan yang dilakukan 

disertai dengan persetujuan Pengadilan Negeri karena 6 ( enam) tersangka 

tersebut merupakan tersangka tertangkap tangan. Selain itu dapat dilihat 

pula bahwa dalam setiap kasus narkoba yang ditangani Penyidik Polres 

Semarang selalu melakukan penggeledahan badan kepada tersangka, dan 

untuk 26 (dua puluh enam) tersangka diantaranya dilakukan pula 

penggeledahan rumah. Dengan kata lain bahwa sebagian besar 

penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang disertai 

dengan surat perintah penggeledahan serta ijin dari Pengadilan Negeri. 

Mengenai penggeledahan dapat dijelaskan bahwa, walaupun 

penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan 

berdasarkan Undang-undang, akan tetapi tidak semua tempat dalam semua 

keadaan dapat dilakukan penggeledahan. Selain itu apabila penyidik 

melakukan penggeledahan terhadap tersangka dalam waktu menangkap 

tersangka, penyidik hanya boleh menggeledah pakaian serta benda yang 

dibawa oleh tersangka apabila penyidik mempunyai dugaan keras dengan 

alasan yang cukup bahwa benda tersebut dapat disita. 

Dalam prakteknya temyata Penyidik Polres Semarang dalam 

melakukan penggeledahan, dalam hal ini penggeledahan biasa (bukan 

tertangkap tangan), penggeledaban yang dilakukan tidak selalu disertai 

dengal?- surat pcrintah penggeledahan akan tetapi surat perintah tersebut 

dibuat menyusul. Hal tersebut diketahui penulis dari basil wawancara 

dengan informan kunci yang mengatakan bahwa penggeledahan yang 

dilakukan terhadapnya tidak disertai dengan surat peJ;i.ntah penggeledahan, 

walaupun bukan tertangkap tangan. Apabila dikaitkan dengan Diskresi 

Kepolisian, maka tindakan Penyidik tersebut tidak bisa memakai Diskresi 

sebagai pembenar, karena bagaimanapun juga tindakan Penyidik harus 
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sesuai dengan prosedur kecuali penyidik dapat mempertanggung jawabkan 

tindakannya. 

Untuk penggeledahan badan pada saat tertangkap tangan Penyidik 

Polres Semarang dapat melakukan penggeledahan tanpa disertai dengan 

surat perintah penggeledahan serta ijin dari Pengadilan Negeri akan tetapi 

stelah melakukan penggeledahan Penyidik Polres Semarang harus 

meminta permohonan persetujuan kepada Pengadilan Negeri. 

c. Penyitaan 

Dalam menangani kasus narkoba, Penyidik Polres Semarang 

sebagai penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti kasus 

narkoba sebagai salah satu tahap dalam penyidikan. Penyitaan tersebut 

dimaksudkan untuk menampilkan pembuktian-pembuktian yang nyata 

mengenai teijadinya suatu tindak pidana narkoba. 

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 

ketua Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi dalam tertangkap tangan, 

hila penyidik tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 

penyidik dapat melakukan penyitaan hanya terhadap benda bergerak dan 

wajib untuk segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat 

Terhadap 48 (empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba 

selama tahun 2004 sampai tahun 2006, Penyidik Polres Semarang 

melakukan penyitaan terhadap 47 (empat puluh tujuh) tersangka kasus 

narkoba, dan terhadap 1 (satu) tersangka kasus narkoba tidak dilakukan 

penyitaan karena tersangka melarikan diri setelah penangkapan. 

Dalam melakukan penyitaan, Penyidik Polres Semarang harus 

disertaj dengan surat perintah penyitaan dan ijin dari Pengadilan Negeri. 

berkaitan dengan surat perintah penyitaan dan ijin Pengadilan Negeri 

dapat diketahui bahwa terhadap 48 (empat.puluh delapan) tersangka kasus 

narkoba Polres Semarang melakukan penyitaan terhadap 47 (empat puluh 

tujuh) tersangka kasus narkoba dengan .disertai surat perintah penyitaan, 

dan 41 (empat puluh satu) diantaranya disertai dengan ijin dari Pengadilan 

Negeri, sedangk:an terhadap 6 (enam) tersangk:a lainnya penyitaan 
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dilakukan tanpa ijin Pengadilan Negeri karena terhadap 6 (enam) 

tersangka kasus narkoba tersebut merupakan tertangkap tangan sehingga 

Polres Semarang mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengadilan 

Negeri setelah melakukan penyitaan terhadap tersangka tertangkap tangan 

terse but. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 

informan kunci diketahui bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan 

kepadanya tidak dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan ijin dari 

Pengadilan Negeri walaupun bukan merupakan kasus tertangkap tangan. 

Dari situ dapat diketahui bahwa apa yang dikatkan oleh Brigadir Gaduh 

Widodo dari Polres Semarang adalah tidak sesuai dengan faktanya. 

Berkaitan dengan tindakan Penyidik yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang seharusnya tersebut, Penyidik tidak bisa memakai diskresi 

sebagai pembenar tindakan mereka, karena bila penyidik menggunakan 

diskresi maka penyidik harus dapat mempertanggung jawabkan tindakan 

terse but. 

c. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum 

Setelah penyidik melakukan tugas penyidikan, maka ada tiga 

kemungkinan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu : 

Melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum 

Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti 

Menghentikan penyidikan apabila bukan tindak pi dana 

Menghentikan penyidikan demi hukum. 

Tahap terakhir yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang 

dalam melakukan penyidikan sampai selesai terhadap kasus narkoba 

adalah pelimpahan perkara kepada ke Penuntut Umum. Dalam tahap 

pelimpahan awal, Penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan, 

dimana berita acara pemeriksaan :idalah suatu rangkaian pemeriksaan 

yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. 

Berkaitan dengan pelimpahan perkara ke Penuntut Umum, 

terhadap 48 ( empat puluh delapan) tersangka kasus narkoba, Penyidik 
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Polres Semarang melimpahkan 40 (empat puluh) tersangka kasus narkoba 

ke Kejaksaan Negeri Ambarawa, dan terhadap 7 (tujuh) tersangka kasus 

narkoba tidak dilimpahkan. Disamping itu terhadap 1 (satu) tersangka 

tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ambarawa tetapi juga tidak 

ditutup demi h?kum, dengan kata lain diambangkan dan sampai penelitian 

dilakukan kasus tersangka tersebut tidak lagi terdengar kabar beritanya. 

Mengenai pelimpahan perkara ke Penuntut Umum, dapat 

dijelaskan bahwa dalam menangani setiap tersangka kasus narkoba yang 

ada, Penyidik Polres Semarang tidak melimpahkan seluruh perkara 

narkoba kepada Kejaksaan Negeri Ambarawa, dengan kata lain Penyidik 

Polres Semarang tidak menyelesaikan tindakan penyidikan sampai selesai 

terhadap beberapa tersangka kasus narkoba. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan keterangan yang diberikan oleh Brigadir Gaduh Widodo dari 

Polres Semarang kepada penulis. 

Brigadir Gaduh Widodo mengatakan bahwa terhadap 100 % kasus 

narkoba yang ditangani oleh Polres Semarang seluruhnya dilimpahkan 

kepada Penuntut Urn urn, akan tetapi setelah diklarifikasi terhadap 14,58 % 

tersangka kasus narkoba yang diambangkan, dalam arti kasus tersebut 

tidak dilimpahkan ke Penuntut Umum tetapi juga tidak dihentikan. Hal 

tersebut tidak bisa disebut sebagai diskresi,karena Penyidik yang 

menggunakan diskresi hams dapat mempertangung jawabkan tindakan 

mereka tersebut. 
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