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MOTTO

َصابُ َو ْٱْلَ ْس َل ُن ِرجْ سٌ ِّه ْي َع َو ِل ٱل َّش ْيطَ ِي فَٱجْ تٌَِبُىٍُ لَ َعلَّ ُك ْن تُ ْفلِحُىى
َ ًَيََٰٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذييَ َءا َهٌُ َٰٓى ۟ا إًَِّ َوا ٱ ْل َخ ْو ُز َوٱ ْل َو ْي ِس ُز َو ْٱْل
Artinya : Hai, oranng- orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan (Q.S. Al- Ma’idah: 90).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (semarang: Cahaya islam,

2011).
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam mengatasi
pengedar narkoba diklangan remaja disarolangun. Sebagai data awal, penulis
menemukan bahwa pengedar narkoba dikalangan remaja di Sarolangun dari
januari sampai desember tahun 2019 mengalami penurunan, seperti yang dapat
diketahui dari sumber data Polres Sarolangun bulan januari jumlah kasus 16,
bulan februari 9 kasus, bulan maret 7 kasus, bulan april 7 kasus, bulan mei 11
kasus, bulan juni 9 kasus, bulan juli 10 kasus, bulan agustus 8 kasus, bulan
september 9 kasus, bulan oktober 11, bulan november 8 kasus, bulan desember 1
kasus.
Kesimpulan penelitian ini adalah Kegiatan polisi dalam penegakan hukum
bagi pengedar narkotika dikalangan remaja, melakukan sosialisasi tentang bahaya
narkotika di sekolah- sekolah, dikegiatan pramuka, anggota paskibraka.
Mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam
sekolah seperti voly, bola kaki. Dan memasang spanduk himbauan tentang bahaya
narkotika. Hambatan yang dialami dalam memberantas peredaran narkotika
dikalangan remaja adalah faktor individu satu bagian dari penyebab terjadinya
penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini biasanya dapat dilihat dari
kecendrungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma,
serta mulai munculnya sifat- sifat penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang
baru. Kurangnya peran aktif dari orang tua, masyarakat sekitar dalam mengawasi
anak remaja. Keberhasilan dalam mengawasi peredaran narkotika dikalangan
remaja adalah menurunnya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di
Kabuapten Sarolangun.
Kata Kunci: Peran Kepolisian, penegakan hukum, pengedar, Narkotika.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau
digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat
yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi
muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar
bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat
melemahkan ketahanan nasional.Narkotika memang memiliki dua sisi yang
sangat antagonis, pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi
kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat
membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang distruktif.
Menurut Sofyan S Willis, ada beberapa faktor penyebab meluasnya
penggunaan narkoba dikalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan merokok,
bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri
anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu
narkoba dilingkungan tempat tinggal atau mungkin pula disekolah. Ketiga,
lemahya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan
remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba.2 Dampak dari penyalahgunaan
narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat
2

Sofyan S wilis, Remaja dan masalahnya, (Bandung: ALFABETA,2008).

1

2

pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi
kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat
akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.3
Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai demensi yang luas dan
kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.
Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan
masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung
merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa
dan negara indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunan dan peredaran
gelap

narkoba

mengharuskan

pemerintah

memikirkan

bagaimana

cara

menanggulanggi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undangundang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai demensi yang luas dan kompleks,
baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikososial. Penggunaan
narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan
lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman
bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara indonesia.
Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah
tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang- undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang psiktropika dan undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan
sekecil- kecilnya tindak kejahatan dan peredaran gelap narkoba di indonesia,
3

Hlm 25

Sooedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.

3

karena itulah di dalam peraturan perundang- undangan tersebut sanksi pidana
sangant berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana
lainnya.
Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkobaa dikalangan
remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam
langsung masa depan anak- anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran
sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi
yang ada mulai dari unsur aparat penegakan hukum, birokrasi serta anggota
masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga
generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.
Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah
keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa
izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak
untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek
bisnis (ekonomi). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah
banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan
putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai
faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.
Dengan semakin merebaknya pengedar narkotika yang berdampak negatif
pada

kehidupan

masyarakat.

Sehinggga,

untuk

mengendalikan

dan

mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan
tentram) diperlukan peran polri. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 undang-

4

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
menegaskan bahwa tugas pookok kepolisian negara Republik Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dari kenakalan remaja sangat berpengaruh dan berhubungan dengan
narkotika, karena dengan kenakalan remaja tersebut dapat dengan mudah
dimasuki oleh jaringan narkotika, karena penyebaran dan penyalahgunaan
narkotika makin canggih dan sekolah- sekolah pun sudah dimasuki jaringan
narkotika maka semua bentuk maksiat dan narkotika akan terjadi terus.
Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan
Polres Sarolangun memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses
penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam hal
pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga diperlukan adanya kerjasama dari
berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta
masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana
penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga
berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi
masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara
menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotikaditegaskan bahwa “Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan
yang

bermanfaat

dibidang

pengobatan

atau

pelayanan

kesehatan

dan

5

pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.4”
UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dapat diketahui bahwa masa
remaja adalah masa peralihan dari masa anak kemasa dewasa dimana jiwa remaja
penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Masa remaja juga ditandai oleh
kekompakan, kesetiaan, kepatuhan, dan solidaritas tinggi terhadap kelompok
sebaya, mengalahkan kesetian dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya.
Kelompok sebaya dapat menjadi kelompok penekan bagi anggotanya untuk
melakukan perbuatan positif misalnya belajar bersama, disamping itu dari
perbuatan positif, kelompok sebaya juga bisa saja melakukan perbuatan negatif
yaitu salah satunya dengan menyalahgunakan narkotika. Ada berbagai penyebab
remaja melakukan penyalahgunaan narkotika diantaranya penyebab dari dalam
diri kepribadian remaja, dari orang tua atau keluarga, dari kelompok sebaya, dan
dari kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu dibutuhkan peran dari Satuan Reserse Narkoba (Satres
Narkoba) Polres Sarolangun sebagai aparat penegak hukum untuk dapat
memberantas kejahatan narkotika untuk menciptakan adanya kepastian hukum
sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satres Narkoba dapat menekan
bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika

4

Undang- undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
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terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkotika
dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa. 5
Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut undangundang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak
pidana narkotika, sehingga Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya
mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi
juga bagi penyalahgunaan narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan sanksi
pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20
tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada
golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan
sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif
serta mencapai hasil maksimal.6
Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang- undang Nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda dan penjara)
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
d. Dalam bentuk kombinasi/ campuran (penjara dan/ atau denda).
Jika dalam pasal 10 KUHP menetukan jenis- jenis pidana terdiri dari :
5

A. Hamzah. RM. Surachman, kejahatan narkotika dan psikotropika, Sinar Grafika,
Jakarta, 1994, hlm
6
Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

7

a. Pidana pokok
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
b. Pidana Tambahan :
1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
Sejalan dengan ketentuan pasal 10 KUHP, maka jenis- jenis pidana dalam
undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dirumuskan adalah
empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta
kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang- undang
Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku
pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam
undang- undang Nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan
dalam undang- undang narkotika, sebagai contoh ketentuan pasal 148 yang
berbunyi :7

7

Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori- teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
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“ apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang- undang ini
tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana dan
tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, jumlah kasus narkoba
Pada tanggal 29 Juli 2019 jajaran polres Sarolangun memusnahkan barang bukti
10 paket narkoba jenis sabu dan 392 butir pil ekstasi.Kasus kejahatan narkoba
mulai menunjukkan peningkatan pada pekan kedua januari 2019. Hal itu
terungkap dari jumlah kasus yang ditangani direktorat tindak pidana narkoba
bareskrim polri dalam sepekan terakhir. Padahal di awal pekan januari 2019,
kasus narkoba sempat menurun. Jumlah tindak pidana narkoba pada minggu
kedua bulan Januari 2019 dibandingkan dengan periode minggu ke 1 bulan
Januari 2019, menunjukkan kenaikan dari 368 kasus menjadi 787 kasus (naik
113,86 persen), jumlah tersangka kasus narkoba yang berhasil diringkus juga
lebih banyak sekitar dua kali lipat ketimbang pekan sebelumnya. Pekan ini jumlah
tersangka yang ditangkap sebanyak 1.015 orang. Terdiri dari bandar 12 orang,
pengedar 497 orang, penyalahguna 505 orang, produsen 1 orang, WNA 1 orang.
Jumlah barang bukti yang disita dari 787 kaus itu mengalami penurunan, barang
bukti narkoba jenis ganja yang disita sebanyak 53.053,57 gram atau turun sekitar
83 persen dari pekan sebelumnya. 8

8

Wawancara dengan Zulkarnean Polres Sarolangun.
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Jadi peran polisi sangat berpengaruh besar dalam mengatasi peredaran
narkoba dikalangan remaja, disini peneliti hanya memfokuskan pada kepolisian
yang akan dimintai keterangan. Sampai saat ini secara aktual, penyebarluasan
narkotika dan obat- obatan terlarang mencapai tingkat yang memprihatikan.
Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan
obat- obatan terlarang misalnya dari bandar/ pengedar yang menjual didaerah
sekolah, tempat diskotik dan tempat pelacuran. Mencermati uraian mengenai
peran serta kepolisian dalam upaya mengatasi peredaran gelap narkotika dan
psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakkan
pemerintah sangat mengharapkan bantuan Polisi untuk ikut serta mencegah,
mengatasi, menaggulangi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika dan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang
berwenang. Aparat penegak hukum utamnya polisi menjadi fasilitator dan
pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan peredaran narkotika.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, jumlah kasus pengedar narkoba yang masuk
Kepolres Sarolangun di tahun 2019 ini tercantum dalam tabel berikut:
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Data pengedar narkoba pada tahun 2019
No

Wilayah

Identitas

Kategori

Jumlah Umur / th
16- 19
Kec. Sarolangun

3

Kec. Bathin VIII

1

Kec. Pauh

2

Kec. Air hitam

2

Kec. Mandiangin

4

Kec. Singkut

4

Kec. Pelawan

20- 24

1

>25

Pengedar

2

Pengedar

1

Pengedar

2

Pengedar
2

Pengedar

2

2

Pengedar

1

2

Pengedar

2

2

Pengedar

Kec. Limun

1

1

Pengedar

Kec.Cerminan

-

1

gedang
Kec. BTA

-

JUMLAH

19

2

5

12

Daerah yang tingkat pengedar narkotika tertinggi adalah kecamatan
manndiangin dengan jumlah pengedar 4 orang. 9

9

Wawancara Zulkarnean, Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun, 18 Februari 2020 pukul
10.00 WIB.
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Al-Qur’an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman
yang memabukkan narkotika dan jenis minuman keras. Termuat dalam
Q.S.Almaidah (5) ayat 90:10
ْ صابُ َو
اْلسال ُم ِرجْ سٌ ِهي َع َو ِل ال َّش ْيطَاى فَاجْ تٌَِبُىٍُ لَ َعلَّ ُك ْن
َ ًْ يَا أَيُّهَا الَّ ِذييَ آ َهٌُىا إًَِّ َوا ا ْل َخ ْو ُز َوا ْل َو ْي ِس ُز َواْل
تُ ْفلِحُىى

Artinya: Hai, orang- orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.
Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan
menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia
dari bertakwa kepada Allah SWT. Diterangkan dalam QS An nisaa’ (4) ayat 43 11
ًَّيَا أَيُّهَا الَّ ِذييَ آَ َهٌُىا َال تَ ْق َزبُىا الص َََّلةَ َوأَ ًْتُ ْن ُس َكا َري َحتًَّ تَ ْعلَ ُوىا َها تَقُىلُىىَ َو َال ُجٌُبًا إِ َّال عَابِ ِزٌ َسبِي ٍل َحت
ضً أَوْ َع َلً َسفَ ٍز أَوْ َجا َء أَ َح ٌد ِه ٌْ ُك ْن ِهيَ ا ْل َغائِ ِط أَوْ َال َه ْستُ ُن الٌِّ َسا َء فَلَ ْن تَ ِجدُوا َها ًء فَتَيَ َّو ُوىا
َ ْتَ ْغتَ ِسلُىا َوإِ ْى ُك ٌْتُ ْن َهز
)34( َّللا َكاىَ َعفُ ًّىا َغفُىرًا
َ
َ َّ ص ِعيدًا طَيِّبًا فَا ْه َسحُىا بِ ُىجُى ِه ُك ْن َوأَ ْي ِدي ُك ْن إِ َّى
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat
sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalain mengetahui apa yang
kalian katakan; dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat,

10
11

2011).

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta, 1971), hlm 176
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: Cahaya Islam,
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sampai kalian mandi; dan jika kalian dalam keadaan sakit, atau safar, atau salah
seorang dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat, atau kalian “menyentuh”
perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kalian
dengan debu yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan
kalian, sesungguhnya Allah itu adalah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni.
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul "Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan Remaja Di Sarolangun ( Studi Kasus
Polres Sarolangun).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka
perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika
di kalangan remaja di Sarolangun ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika di
kalangan remaja di Sarolangun ?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pengedar
narkotika di kalangan remaja di Sarolangun ?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada pun tujuan dari penelitian ini
dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar
narkotika di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika
di kalangan remaja.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menegakkan hukum bagi pengedar
narkotika di kalangan remaja.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan maka penelitian ini
memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Secara teoritis
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran
dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
menyangkut peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran
narkoba di kalangan remaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
bantuan masukan dalam pengetahuan sebagai peranan kepolisian dalam
penegakan hukum bagi peredaran narkoba di kalangan remaja.
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b. Secara praktis
Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat
penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana SI. Khususnya hakim dalam
mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan
pelaku tindak pidana pengedar narkoba oleh para remaja.
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan
mengadakan kesimpulan terhadap dimensi- dimensi sosial yang dianggap relevan
untuk penelitian.
a. Teori penegakan hukum
Secara teoritis, menurut Barda nawawi arief menjelaskan bahwa
upaya penegakan hukum pidana di indonesia dilaksanakan secara :12
1. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat
“repressive”(penindasan/pemberantasan/penumpasan)sesudah kejahatan
terjadi.

12

Hlm 40.

Barda Nawawi Arief.2008, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, Jakarta: kencana.,
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2. Non penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih
menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan)
sebelum kejahatan terjadi.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam
lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau
konsep- konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan
berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh
karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara bearti memutuskan perkara
dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam
mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materi dengan menggunakan
cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.13
b. faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
Penegakan hukum bukan semata- semata pelaksanaan perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor- faktor yang mempengaruhinya, yaitu
sebagai berikut :
1. faktor perundang-undangan (substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

13

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum, Jakarta: Rajawali pers. Hlm 7
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konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh
karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan
hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau
tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.14
2. faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran
harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peranan semestinya.
4. faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menetukan

14

Ibid, hlm 8

17

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang
baik.
5. faktor kebudayaan
Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum
adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang- undangan) harus mencerminkan
nilai- nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara perundang- undangan dengan kebudayaan masyarakat,
maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.15
2. Konseptual
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep- konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/
fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala- gejala tersebut. Dalam
penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang
bertujuan untuk menjelaskan istilah- istilah yang digunakan dalam pembuatan
skripsi ini antara lain :
a. peran
Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau
kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan

15

Ibid, hlm 11
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mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran
lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.16
b. kepolisian
Kepolisian negara republik indonesia (polri) adalah kepolisian nasional di
Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri
mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kepolisian
dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.
Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan
untuk mencapai keseluruhannya tugas ini, maka diadakanlah pembagian tugas
agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk
organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama
mereka yang melakukan suatu tindak pidana.
c. penegakan hukum
penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
16

https://id.m.wikipedia.org/wiki/peranan.
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prilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
d. pengedar
Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam undang-undang No.
35 tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke kamus
besar bahasa indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni
orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada
lainnya. Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian peredaran
narkotika yakni “meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran
atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan
maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.17
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan
narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam UU ini adalah
terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam narkotika.
Pembagian klasifikasi dalam UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang
sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika. Namun dalam UU ini secara
17

Soedjono dirdjosisworo, Hukum narkotika Indonesia, Bandung: Alumni,1987

20

implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar
berdasarkan perannya. Pengedar narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai
dengan perannya masing- masing.
1. Pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 3 jo
pasal 113).
2. Pihak yang meng impor narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 4 jo
pasal 113).
3. Pihak yang meng ekspor narkotika secara melawan hukum (pasal 1 angka 5 jo
pasal 113).
4. Pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkotika secara melawan
hukum (pasal 1 angka 9, 12 jo pasal 115).
5. Pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika (pasal 1 angka 6 jo
111,112,129).18
Penerapan pasal pasal- pasal pidana sebagaimana telah dijelaskan
diatas,mengenai golongan/ jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan
dengan narkotika, maka dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi- sanksi
pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang
memproduksi pengedar/ penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih
berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi
pengedar pun di bagi lagi sesuai dengan perannya, apakah sebagai pihak bandar
18

https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandanpenerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/
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besar yang memproduksi narkotika atau hanya sebagai penjual saja, ataupun
sebagai kurir/ perantara saja. Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari pasal
111 s/d pasal 148 sanksi pidana yang diterapkan/ dikenakan penjara minimal 4
tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah
rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup
berbeda antara pasal tersebut.19
e. narkoba
Berdasarkan undang- undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi 3
golongan sesuai dengan pasal 6 ayat 1:
Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai petensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk

19

https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandanpenerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/
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tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah
mengakibatkan ketergantungan.20
Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila
dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan
disedot) maupun disuntik dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan
perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang
ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian
yang berlebihan. Menurut farmakologi medis bahwa narkotika adalah obat yang
dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan
dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus digerak)
serta adiksi.
Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba
diatur undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena itu, menurut
Undang-undang, Narkotika dibagi kedalam narkotika dan psikotropika.
Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari narkoba.
Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya bersifat membius
atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan atau kecanduan 21.
Selanjutnya, narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika pasal 1 ayat 1 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
20

Palenkahu.S.S, 1998. Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya. Jakarta: Gunung
Mulia, hal 24
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bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini.”22
Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika
yang membuat pemakaianya terpaksa memakai terus dan tidak dapat
menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah
sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu
dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehinnga menuntut
dosis pemakaian yang semakin tinggi. Menurut undang-undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I pasal I, Narkotika adalah zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Jenis- jenis narkotika
1. Ganja
Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa sering juga disebut gele atau
cimeng. Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan. Bisa
menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah
22

Palenkahu.S.S, 1998. Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya. Jakarta: Gunung
Mulia, hal 26

24

struktur fungsi saraf. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Ganja
dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada
tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.23
2. Morfin
Morfin merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium, berupa serbuk
putih. Orang yang pertama kali menggunakan morfin akan timbul perasaan tidak
enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan. Morfin menekan pusat
pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menimbulkan hambatan
pernafasan dan akan menyebkan kematian.
3. Opium
Opium merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti morfin dan heroin,
pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang
turki sekitar abad ke-8 atau 9 M. Cara modern untuk memprosesnya sekarang
adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari
jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam
bentuk cairan, padat dan bubuk.24
4. Heroin
Heroin adalah opioda semi sintetik, berupa serbuk putih dan berasa pahit.
Heroin dihasilkan melalui proses kimia dari bahan buku morfin. Khasiatnya untuk
23

Wresniawiro. Vademecum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa. Mitra bintibmas

hal 21
24

Hagan E. Frank. 2013.Pengantar Kriminologi teori, Metode, dan perilaku kriminal.
Jakarta: kencana. Hal 638
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meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya perusak saraf pun
lebih besar.
5. Kokain
Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar
erythroxylon coca, yang berasal dari amerika selatan, dimana daun dari tanaman
belukar ini biasanya dikunyah-dikunyah oleh orang untuk mendapatkan efek
stimulan. Cara pemakaiannya dengan cara dihirup lewat hidung.
6. Kodein
Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun
dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehinnga peredarannya
dibatasi dan diawasi secara ketat.25
7. Opiat Sintetik / Sintetis
Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin
dan dektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang
rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat
yang berbentuk serbuk putih.
f. Remaja
Remaja dalam bahasa aslinya “adolescence” berasal dari bahasa latin
“adolecare” yang artinya tumbuh untuk mencapakai kematangan. Kemudian
25

Badan narkotika nasioanal provinsi sulawesi selatan, 2014. Pencegahan
penyalahgunaan narkotika. Makassar. BNN. Hal 25
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perkembangan lebih lanjut bahwa istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti
yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.26
Menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa” anak di
anggap sudah remaja apabila cukup matang, yaitu umur 16 tahun untuk
perempuan dan 19 tahun untuk anak- anak laki-laki. 27
Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata bahwa seseorang
yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun
dan tidak kawin sebelumnya. 28
Menurut undang-undang hukum pidana ditegaskan bahwa yaang di
maksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan
belum kawin.

29

Selain itu menurut undang-undang ketenagakerjaan No 13 tahun

2003 ditegaskan bahwa “batasan umur seseorang dikatakan belum dewasa atau
remaja adalah 18 tahun.
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
remaja yaitu yang berdasarkan undang-undang belum mencapai umur 21 yang
berkisar 15 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki.

26

Hurlock, 1991
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
28
Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
29
Soesilo, Kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) Serta komentar- komentarnya
lengkap pasal demi pasal. Bogor.
27
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F. Tinjaun Pustaka
Dalam melakukan penelitian, langkah terpenting yang harus dilakukan
seorang peneliti adalah melakukan tinjuan pustaka atau penelusuran terhadap halhal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahkan tinjuan
pustaka sangat perlu dilakukan sebelum peneliti menemukan permasalahan.
30

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kumala Sari judul skripsi

“Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum
Polres merangin” Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab maraknya
penyalahgunaan dan upaya pennaggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba
serta kendala yang dialami.
31

Kedua, penelitian ini yang dilakukan oleh Edi Saputra judul skripsi

“Upaya pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II A
Jambi” dalam skripsi ini membahas tentang upaya pencegahan peredaran
narkotika serta hambatan yang di hadapi pelaksana pencegahan peredaran
narkotika narapidana pada lembaga pemasyarakatan. 32Ketiga, Penelitian ini yang
dilakukan oleh A. Syukron shaffan judul skripsi “Efektivitas undang-undang
Nomor 35 tahun 2009 dalam penanggulangan narkotika di kota jambi” dalam
skripsi ini membahas tentang ketentuan UU No 35 Tahun 2009 dalam mengatasi

30

Ratih Kumala Sari, Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di
wilayah hukum polres merangin
31
Edi Saputra, Upaya pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan klas
II A Jambi.
32
A. Syukron shaffaan, Efektivitas undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam
penanggulangan narkotika di kota jambi.
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peredaran narkotika di kota jambi dan upaya penangulangan dan pencegahan yang
dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kota jambi.
Sedangkan peneliti membahas tentang upaya kepolisian dalam pencegahan
tindak pidana narkotika terhadap remaja, jadi antara peneliti terhadulu dan peneliti
sekarang terhadap perbedaan dan persamaan, perbedaannya adalah peneliti
memfokuskan pada upaya penanggulangan dan pencegahan narkotika dikalangan
remaja yang dimulai dari faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, upaya
pencegahan dan penanggulangan serta tingkat keberhasilan dalam pencegahan dan
penangulangan narkotika. Sedangkan proposal saya membahas tentang peran
kepolisian dalam mengatasi pengedar narkoba dikalangan remaja disarolangun,
Dengan demikian karya tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan
penulis selain itu perbedaan juga terletak pada setting atau tempat dimana
penelitian dilakukan sehingga dengan adanya perbedaan tentu saja akan
menghasilkan penelitian yang berbeda pula sedangkan. persamaannya adalah
sama-sama membahas tentang narkotika.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Sarolangun, Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga
data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya.
Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau pendekatan
penelitian kualitatif untuk menguraikan secara sistematis mengenai sejauh mana
peran kepolisian dalam tindak lanjut laporan masyarakat tentang pengedar
narkoba dikalangan remaja.
C. Jenis dan Sumber Data
1. jenis data
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan data
sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti dari sumber
asli, atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh
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secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer tidak
diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua atau seterusnya. Bahanbahan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
Data primer disini adalah data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara
dan observasi lapangan. Data dalam penelitian ini adalah didapatkan dari hasil
wawancara dengan Kasat Resnarkoba. Selain itu didukung juga dengan UU No 35
Tahun 2009 tentang narkotika.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data
sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak
langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip
dari sumber lain. Sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari
tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Bahan-bahan data sekunder berupa bukubuku, majalah, jurnal, makalah dan sebagainya.
Data sekunder yang penulis maksud disini adalah data yang diperoleh dari
data yang sudah terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun
data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi pendukung dari karya ilmiah
dan skrpsi terdahulu terkait tentang peredaran narkoba. Selain itu juga
dokumentasi dari pihak-pihak terkait seperti polisi sarolangun. Data tersebut
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digunakan sebagai pendukung data terkait peran kepolisian dalam penegakan
hukum terhadap peredaran narkoba dikalangan remaja di sarolangun.
2. sumber data
Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat
diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi
narsumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga
sebagai pemilik informasi. Maka yang menjadi sumber data pada penelitian ini
adalah: Kasat resnarkoba, polisi sarolangun.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan
penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya ialah agar data yang
diperoleh valid dan komprehensif berikut adalak tekniknya:
a. Observasi
Adalah teknik penggalian data secara ilmiah merupakan pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenoma yang dikaji.Dalam
studi ini digunakan jenis observasi non-partisipan yang bearti penulis mengamati
secara langsung terhadap peran kepolisian tindak lanjut laporan masyarakat
tentang pengedar narkoba di kalangan remaja.
b. Interview
Yaitu wawancara dan Tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh
data penelitian ada dua yaitu:
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1) Wawancara

terstruktur,

wawancara

dengan

berdasarkan

pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu
2) Wawancara tidak terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan
pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika
berhadapan dengan interviewer.
c. Dokumentasi
metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari bebagai
bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan
secara luas, teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen
yang menjadi catatan mengenai geografis dan historis struktur pemerintah.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh
melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikaan

secara

deskriptif

yaitu

dengan

menguraikan,

menjelaskan,

menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai peran kepolisian dalam
tindak lanjut laporan masyarakat tentang pengedar narkoba di kalangan remaja.
E. Sistematika Penulisan
Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka
pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung
sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.
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Bab pertama : merupakan langkah-langkah penelitian skripsi ini, yang meliputi
latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua :mengemukakan peran kepolisian dalam tindak lanjut laporan
masyarakat tentang pengedar narkoba di kalangan remaja
berdasarkan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Bab ketiga : memaparkan data yang berkenaan dengan hasil
penelitian tentang peran kepolisian dalam mengatasi pengedar
narkoba dikalangan remaja di sarolangun.
Bab keempat : Menguraikan Rumusan masalahmengenai peran kepolisian dalam
mengatasi pengedar narkoba dikalangan remaja di sarolangun.
Bab kelima : Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis
memberikan saran sebagai refleksi bagi seua pihak baik yang
terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.
F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutnya dengan perbaikan hasil seminar
proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis
mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang
berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum
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diajukan kepada sidang munaqasah. Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada
tabel berikut :
No

KEGIATAN

Tahun 2019/2020
Maret

Juli

Januari

Februari

Maret

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Pengajuan Judul

2

Pembuatan

X

X

Proposal
3

Perbaikan

X

Proposal

dan

seminar
4

Surat izin Riset

X

5

Pengumpulan Data

X

6

Pengolahan

X

data

dan analisis data
7

Pembuatan Laporan

8

Bimbingan

dan

Perbaikan
9

Agenda dan Ujian
Skripsi

10

Perbaikan
Penjilidan

dan

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis dan Geoagrafis Polres Sarolangun
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh SoekarnoHatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis
patroli Belanda menjadi bagian dari kabupaten Jambi ilir (Timur) dengan pusat
Pemerintahan berkedudukan di Jambi dan Bupatinya pada masa itu adalah
Muammad Kamil.33
Awal mula berdirinya Polres Sarolangun pada Tahun 2003, yang mana
pertama kali Polres tersebut berdiri di kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko),
tepatnya di Kota Bangko. Pada saat itu pusat pemerintahan berpusat di Kota
Bangko. Pada saat itu Sarolangun masih bergabung dalam Kabupaten Sarko.
Pada tahun 1950 hingga jadi menjadi provinsi tahun 1957,
Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muara
bungo, dan Muara tebo yang tergabung dalam kabupaten Merangin dengan ibu
kotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai
Emas Bangko. Sejak saat itu, kota Sarolangun menjadi kewedanaan selama
kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil
sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu
Kabupaten Sarolangun Bangko dan kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu
kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah kabupaten Daerah
33
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Tingkat II Sarolangun- Bangko dengan Ibu Kotanya Bangko. Bersamaan dengan
semangat reformasi dan era otonomi daerah yang digulirkan di tanah air, maka
melalui undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan
undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah
menuntut pemerintah pusat untuk menyempurnakan struktur pemerintahan dengan
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengururs dan
mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dengan kemampuan sendiri dan
kemampuan potensi yang dimiliki. Melalui undang- undang Nomor 54 Tahun
1999 secara yuridis formal kabupaten Sarolangun resmi dibentuk.34
Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/
DPRD/ 1999 tanggal 09 juli 1999 tentang pemekaran kabupaten diprovinsi Jambi
menjadi sembilan kabupaten dan satu kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka
tanggal 12 oktober 1999 kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom
dengan Drs. H. Muhammad Madel, MM sebagai bupati. Secara defenitif, bupati
dan wakil bupati kabupaten sarolangun dilantik pada tanggal 31 juli 2001 dengan
pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Drs. H. Maryadi Syarif. Secara
administratif pada awal berdirinya kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 kecamatan
dengan 108 Desa, 4 kelurahan, 2 desa unit transmigrasi. Dalam rangka
melengkapi kelembagaan pemerintah dan birokrasi publik sebagai kabupaten
pemekaran, maka lembaga legislatif DPRD pada awalnya berdirinya masih
merupakan bagian dari DPRD kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko). Pemisahan
lembaga legislatif kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar
34

Dokumentasi Polres Sarolangun, 2019

37

undang- undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali
melalui Undang- undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD
sebanyak 25 orang.35
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, pemerintah kabupaten Sarolangun terus melaksanakan pembenahan
dan penataan fisik maupun non fisik pembangunan dan juga penataan struktural
organisasi pemerintahan. Untuk memperpendek dan mempermudah jalur
pelayanan birokrasi kepada masyarakat, maka melalui peraturan daerah Nomor 04
Tahun 2004 dan Perda Nomor 39 Tahun 2004, kabupaten Sarolangun dimekarkan
dari 6 kecamatan menjadi 8 kecamatan. Selanjutnya, sejarah kembali berobah.
Ditengah perjalanan pemerintah bupati Drs. H. Maryadi syarif, mengalami
perobahan hingga akhirnya Drs. H. Maryadi syarif dinobatkan sebagai pelaksana
tugas bupati sampai terpilihnya bupati definitif. Pada pemilihan bupati juli tahun
2006, akhirnya secara demokrasi terpilih pasangan bupati dan wakil bupati
Sarolangun yang kedua, yakni Drs. H. Hasan Basri Agus, MM sebagai bupati
Sarolangun dan Drs. H. Hasan Basri Agus, MM dan Drs. H. Cek endra dilantik
oleh gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA sebagai pasangan Bupati dan
wakil bupati periode 2006-2011 pada tanggal 31 Juli 2006.
Secara administratif pemerintah pun, terjadi perubahan. Salah satunya
adalah pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, dan dari 108 Desa
kini tahun 2007 menjadi 124 Desa , dan 4 Kelurahan.
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B. Letak Geografis Polres Sarolangun
Jl. Sarolangun- lubuk linggau No. 265, Lubuk sepuh, pelawan, kabupaten
Sarolangun, Jambi 37482.
Letak Geografis Sarolangun
Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi
terletak di bagian barat provinsi Jambi. Secara geografis wilayah Kabupaten
Sarolangun terletak pada posisi 102o 031 3911 sampai 1030 131 1711 BT dan antara
010 531 3911 LS SAMPAI 020 461 2411 LS (meridian greenwich), dengan batas
administrasi wilayah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:36
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara
Provinsi Sumatera Selatan.
Secara administrasi, kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 kecamatan
dengan luas wilayah masing- masing dapat dilihat dalam tabel berikut:37

36
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Luas
No Kecamatan

wilayah

Ibu kota

%
2014 km2

1

Batang asai

Pekan gedang

858

13.90

2

Pauh

Pauh

1.770

28.67

3

Sarolangun

Sarolangun

319

5.17

4

Bathin VIII

Limbur

498

8.07

Tembesi
5

Mandiangin

Mandiangin

636

10.30

6

Air hitam

Jernih

471

7.63

7

Limun

Pulau pandan

799

12.94

8

Cerminan gedang

Lubuk resam

320

5.18

9

Pelawan

Pelawan

330

5.34

10

Singkut

Singkut

173

2.80

C. Visi, Misi Dan Tujuan Polres Sarolangun
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polres Sarolangun tersebut diatas
dengan dipengaruhi berbagai aspek perkembangan kehidupan nasional dan faktor
lingkungan baik internal maupun eksternal, telah ditetapkan dalam bentuk visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada tahun 2017 yaitu sebagai
berikut:

40

a. Visi
Polres Sarolangun beserta jajarannya bertekad mewujudkan sosok polri
yang bermoral, profesional dan dipercaya sebagai pelindung, pengayoman dan
pelayanan masyarakat dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan
hukum yang adil.38
b. Misi
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disepanjang waktu
melalui optimalisasi kehadiran polri serta menfasilitasi keikutsertaan
masyarakat dalam memelihara kamtibmas dilingkungan masingmasing.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah,
tanggap dan tidak diskriminatif.
3. Memelihara dan meningkatkan kamseltibcar lantas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran pengguna jalan.
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada patuh
hukum.
5.

Melaksanakan

pembinaan

kesatuan

yang

diprioritaskan

peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel.

38
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6.

Memelihara
memperhatikan

keamanan

dan

norma-norma

ketertiban
dan

masyarakat

nilai-nilai

yang

dengan
berlaku

dimasyarakat.
7. Memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dimana
pelayanan tersebut dilakukan secara cepat, tepat, benar, tidak berbelitbelit, adil dan tanpa dipungut biaya sehingga masyarakat merasakan
kepuasaan pelayanan Kepolisian dan tidak segan- segan untuk dapat
melapor kepada pihak polri apabila telah terjadi tindak pidana.
8. Menjadi pelopor dalam setiap kegiatan kemitraan dengan masyarakat
yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap permasalahan sosial
9. Menjadi sosok Polri yang ingin senantiasa ingin melayani masyarakat
sebaliknya bukan untuk dilayani oleh masyarakat.39
C. Tujuan
1. Adanya peningkatan kinerja Polri yang tercermin dari menurunya angka
kriminalitas dan meningkatnya penyelesaian kasus.
2. Meningkatnya kesadaran dan patuh hukum dari masyarakat.
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum untuk memungkinkan
masyarakat mempunyai kepercayaan dalam pengelolaannya serta
menurunnya angka pelanggaran hukum dan meningkatnya penyelesaian
tindak pidana dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
39
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4. Membangun dan memperluas kepercayaan dari berbagai komponene /
lapisan masyarakat terhadap Polda Jambi dan jajaran sebagai organisasi
yang peduli dan kredibel.
5. Terungkapnya jaringan kasus- kasus narkoba, masalah terorisme
maupun korupsi serta menurunnya jumlah penyalahgunaan minuman
keras.
6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan
maupun kelautan serta membaiknya upaya penegakan hukum dalam
mengelola sumber daya kehutanan dan kelautan guna memberantas
illegal logging dan illegal fishing.
7. Terimplementasinya manajemen Kepolisian yang profesional melalui.
a. Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akuntabel,
effisien dan lancar
b. Manajemen SDM Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum
c. Meningkatkan kapabilitas dan mutu pelayanan pada semua dimensi
misi polres Sarolangun.40
D. Tugas Pokok Polres Sarolangun
Adapun tugas pokok dari polres sarolangun yaitu dengan mengupayakan
tindak preventif dan refresif dalam rangka bin kamtibmas untuk mewujudkan
situasi kamtibmas dan kamtibcar lantas yang lancar dan terkendali. Selain itu,
40
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polres juga mengutamakan dalam meniadakan kerawanan daerah dengan
meningkatkan penyelesaian perkara dan menekan perkara yang masuk. Juga
meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan patroli secara rutin.
a. Tugas Kapolres
Kapolres sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf a
merupakan pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kapolres. Adapun tugas kapolres yaitu:41
1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan suatu
organisasi di lingkungan polres dan unsur pelaksana kewilayahan
dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
2. Memberikan saran perimbangan kepada polres yang terkait dengan
pelaksanaan tugasnya.
b. Tugas Wakapolres
Wakapolres merupakan unsur pimpinan polres yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolres. Dalam pelaksanaan tugas
sehari- hari wakapolres bertugas :42
1.

Membantu
mengawasi,

kapolres

dalam

mengatur,

melaksanakan

mengendalikan,

tugasnya

dan

pelaksanaan tugas seleruh satuan organisasi polres.

41
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Dokumentasi Polres Sarolangun, 2019.
Dokumentasi Polres Sarolangun, 2019.

dengan

mengkoordinir

44

2. Dalam batas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres
berhalangan.
3. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal
pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok polres.
c. Tugas Siwas
Siwas dipimpin oleh kasiwas, yang bertanggung jawab kepada
kapolres dan dalam pelaksanaan tugas pokok siwas yaitu melaksanakan
monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun isidentil terhadap
pelaksanaan kebijakan pimpinan polri dibidang pembinaan dan operasional yang
dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan
pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpanan yang
ditemukan. Adapun yang membantu dalam tugas siwas yaitu :
Subseksi Bidang Operasional, disingkat subsibidops yang
bertugas melakukan pengawsan dan monitoring secara umum dan insidentil
dibidang operasional oleh semua unit kerja. Mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pencapaian kinerja dan bertanggung jawab kepada kasiwas.
Subseksi Bidang Pembinaan, disingkat subdibidbin, yang
bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil
dibidang pembinaan yang meliputi personil, materiil, fasilitas, jasa dan
bertanggung jawab pada kasiwas.43

43
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Bintara Administrasi, disingkat Bamin. Yang bertugas membantu
tugas pada masing- masing subseksi yang ada di siwas dalam melaksanakan tugas
ketatausahaan administrasi sehari- hari. Bertanggung jawab kepada kasubseksi.
Bintara Umum, disingkat Banu yang bertugas membantu bamin
dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dan bertanggung jawab kepada bamin.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi siwas polres sarolangun dalam rangka
pengawasan dan monitoring, fungsi siwas meliputi :
1. Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insidentil
2. Pemberian sarana terhadap penyimpangan
3. Penyusunan administrasi umum dan perencanaan
Dan kegiatan- kegiatan siwas meliputi :
1. Melakukan suvervisi kesemua unit kerja secara berkala
2. Melakukan perivikasi mutasi pejabat dilingkungan polres dan
polsek
3. Menelaah lapgiat fungsi
4. Melaksanakan pengkajian masalah atas pelaporan
5. Melaksanakan koordinator dengan fungsi terkait
6. Membuat saran tindak
7. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan.

46

d. Tugas Seksi Keuangan
Seksi keuangan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang
meliputi :44
1. Pembiayaan
2. Pengendalian
3. Pembukuan
4. Akuntasi dan perivikasi
5. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan
e. Tugas Sium (Seksi Umum)
Sium bertugas pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan
ketatausahaan serta pelayanan markas dilingkungan polres sarolangun. 45
f. Tugas propam
Adapun tugas pokok propam yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin
2. Melaksanakan pengamanan internal
3. Melakukan peleyanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan
oleh anggota polri dan atau PNS polri

44
45
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4. Melaksanakan sidang disiplin dan atau kode etik profesi polri serta
rehabilitasi personel.
g. Tugas sitipol
Sitipol melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi
2. Meliput kegiatan komunikasi kepolisian
3. Pengumpulan, pengelohan, serta penyajian data. Termasuk informasi
kriminal dan pelayanan multimedia.
h. Tugas SPKT
SPKT bertugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/
pengaduan masyarakat.
2. Memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan layanan
informasi.
i. Tugas Kabag Operasi
Bagops bertugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mengendalikan administrasi kepolisian
2. Pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah
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3. Menyajikan informsi dan dokumentasi kegiatan polres serta
mengendalikan pengamanan maskas.
j. Tugas Kabag Rencana
1. Menyusun rencana kerja
2. Mengendalikan program dan anggaran serta menganalisis dan
mengevaluasi

atau

pelaksanaanya.

Termasuk

merencanakan

pembangunan satuan kewilayahan.46
k. Tugas Kabag Sumda
Bagsumda melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pembinaan administrasi personel
2. Sarana dan prasarana
3. Pelatihan fungsi
4. Pelayanan kesehatan
5. Bantuan dan penerapan hukum.
l. Tugas Satuan Reserse Kriminal
Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan
pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

46
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laboratorium forensik lapangan serta pembinan, koordinasi dan pengawasan
PPNS.47
m. Tugas Intel
Sat intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi
intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian
umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau
kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang
senjata api dan penggunaan bahan peledak.
n. Tugas Satuan Reserse Narkoba
Satres

narkoba

bertugas

melaksanakan

pembinaan

fungsi

penyelidikan, penyidian, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka
pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
o. Tugas Satuan Bimas
Satbimas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang
meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat
(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentukbentuk pengamanan swakarsa (pan swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta
kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh
masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

47
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hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat.48
p. Tugas Satuan Sabhara
Satsabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan
tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
q. Tugas Satuan Lalu Lintas
Satlantas bertugas melaksnakan turjawali lalu lintas, pendidikan
masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan
penegakan hukum dibidang lalu lintas.
r. Tugas Satuan Tahti
Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi
pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan
dan mengamankan barang bukti serta administrasinya dilingkungan polres,
melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.49

48
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkoba
Dikalangan Remaja
Kegiatan kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika
dikalangan remaja yaitu :50
a. Melakukan sosialisai tentang bahaya narkotika di sekolah- sekolah, di
kegiatan pramuka, anggota paskibraka.
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Zulkarnean sebagai
Kasat resnarkoba :
Kami mengadakan sosialisasi disekolah- sekolah kami melakukan
sosialisasi tentang himbauan untuk jangan sekali- kali memakai narkoba.
Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mengubah
semangat pelajar untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan
narkoba dikalangan remaja.
Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa
kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya
dikalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu
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kesadaran, kewaspadaan, agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak
melakukan peredaran narkoba.51
b. Mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif
diluar jam sekolah seperti olahraga volly, bola kaki.
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Zulkarnean sebagai Kasat
resnarkoba :
Kami juga mengajak kalangan remaja beraktifitas positif seperti olahraga
voly, bola kaki, supaya para remaja tidak terjerumus atas pergaulan bebas
seperti narkoba, seks bebas dan lain- lain. Karena pergaulan bebas banyak
sekali merenggut masa depan para generasi penerus bangsa ini.
Berdasarkan wawancara diatas dapat polisi simpulkan bahwa
kepolisian Polres Sarolangun sangat gencar dalam melakukan ini suapaya
mengatasi pengedar narkoba, penyalahgunaan narkoba

khususnya dikalangan

remaja ini.
c. Memasang spanduk himbaunan tentang bahaya narkotika
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Zulkarnean sebagai Kasat
resnarkoba :
Kami melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk himbauan tentang
bahaya narkoba untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba
51
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kepada masyarakat dan generasi muda khususnya tingkat SD, SMP, dan
SMA.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
kepolisian Polres Sarolangun mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang
bahaya mengkonsumsi obat-obatan berbahaya dan tidak ada lagi ada yang
mengedarkan ataupun menggunakan dalam bentuk apapun.52 Tugas pokok reserse
Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta
pengawasan terhadap penyidik pengawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang- undang lainnya.
Satresnarkoba dalam melaksankan tugas sebagaimana dalam susunan organisasi
dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian sektor pada ayat 2,
satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba dan prekursor.
b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan narkoba.
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana penyalhgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polres
dan satresnarkoba polres.
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d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta megkaji efektifitas
pelaksanaan tugas satresnarkoba.
B. Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Bagi
Pengedar Narkotika Dikalangan Remaja
Faktor penghambat bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak
berjalan secara maksimal. Faktor yang menghambat biasanya berasal dalam
organisasi. Faktor penghambat tersebut antara lain :53
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia atau pegawai merupakan faktor penentu
keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah pegawai belum cukup memadai.
b. Sarana dan prasarana merupakan alat sumber daya yang menjadi
penunjang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan sehari- hari.
Kelengkapan sarana masih juga sangat kurang. Keterbatasan sarana dan prasarana
itu meliputi jumlah personil, meja tamu, kursi tamu, printer, mobil dinas, dan WC.
Menanggapi pada permasalahan mengenai hambatan yang dialami
kepolisian, Zulkarnaen menyatakan pendapatnya pendapatnya dalam wawancara
dengan penulis sebagai berikut :
Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan
tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus- kasus
53
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narkoba memang harus ekstra kerja keras. Di samping itu masih
terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan
pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.
Secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta
kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih
perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi
kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan sumber daya
manusia Polres Sarolangun juga memrlukan adanya penambahan sarana dan
prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba.
Hambatan lain yang dihadapi oleh kepolisian polres Sarolangun adalah
informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis
dengan Zulkarnean berikut ini :54
Kita dilapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai, perantara.
Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai pengedar narkotika
dikalangan remaja tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut
hasil lidik, kalu melaporkan jarang sekali pelapor dan kami hanya
menerima laporan masuk jika ada laporan masuk tentang pengedar
narkotika dikalangan remaja itu langsung kami selidiki dan perlunya
hubungan sesama instansi pemerintah harus ditata dengan baik saling
menghargai dan mendukung dalam menjalankan tugas harus lebih
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diperhatikan karena hal ini sangat berpengaruh untuk hasil kinerja yang
akan dicapai.55
Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa
minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Kepolisian
Polres Sarolangun untuk mengungkap terjadinya pengedar narkotika dikalngan
remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti sikap tidak mau tahu
apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama pengedar narkoba, adanya
indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.
Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus hal ini
disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk peran polisi dalam
mengatasi pengedar narkoba dikalangan remaja.
C. Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Bagi Pengedar Narkotika
Dikalangan Remaja
Masalah pengedar narkoba di kalangan remaja yang dilakukan oleh
kepolisian Polres Sarolangun akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya
menanggulangi pengedar narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan
upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah
upaya yang dilakukan kepolisian Polres Sarolangun sebelum pengedar terjadi.
Sementara itu upaya refresif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak
kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.
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Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba
(psikotropika maupun narkotika dan obat- obatan terlarang) yang dilakukan oleh
kepolisian Polres Sarolangun menunjukkan bukti keseriusan guna mengatasi
tindak pidana tersebut. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah
dalam rangka memerangi narkoba dikalangan remaja ada dua upaya yang
dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya refresif kedua upaya tersebut dapat
dilihat di bawah ini :56
1. Upaya Prevenif (pencegahan)
Upaya preventif (pencegahan) adalah kegiatan yang dilakukan
secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak
terjadi, upaya preventif lebih besar manfaatnya dari pada upaya refresif, karena
jika kenakalan itu sudah terjadi sangat sulit mengatasinya, banyak bahayanya
kepada masyarakat, menghamburkan biaya, tenaga, dan waktu, sedangkan
hasilnya tidak seberapa.
Adapun upaya kepolisian resor kota Sarolangun dalam mengatasi
pengedar narkotika dikalangan remaja dengan memberikan punyuluhan dan
sosialisasi tentang bahaya pengedar narkotika dan penyalahgunaan narkotika
contohnya di sekolah- sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari
Polres Sarolangun untuk menimalisir atau menghilangkan kenakalan remaja dan
menjadikan generasi yang bersih dari narkoba yang dimulai dari anak usia dini

56

Wawancara Zulkarnean, Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun, 18 Februari 2020 pukul
10.00 WIB.

58

karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa yang harus bisa menangkal
pengaruh negatif demi bangsa yang lebih baik, upaya yang dilakukan oleh
kepolisian Polres Sarolangun. Berikut ini upaya yang telah dilakukan oleh
kepolisian Polres Sarolangun dalam mengatasi pengedar narkoba dikalangan
remaja.57
a. Mengadakan Operasi Rutin Atau Razia
Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Zulkarnean sebagai
Kasat Resnarkoba :
Kami juga mengadakan operasi rutin atau razia ditempat- tempat
yang rawan bagi remaja untuk menggunakan ataupun melakukan
transaksi narkotika, khususnya pada jam- jam yang seharusnya
remaja masih harus mengikuti pelajaran disekolah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa
kepolisian Polres Sarolangun sangat gencar dalam melakukan ini, upaya
mengatasi pengedar narkoba khususnya dikalangan remaja ini, terbukti dengan
dilakukannya operasi rutin atau razia diberbagai tempat khususnya disekolahsekolah.
b. Penyuluhan Dan Pendekatan Pada Masyarakat
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Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Zulkarnean sebagai Kasat
Resnarkoba:58
Kami juga mendatangi perkampungan, Rt, Rw, Karangtaruna, kemudian di
kelurahan kami kumpulkan. Kami juga bekerjasama dengan SATBINMAS
(Satuan bina masyarakat), dengan harapan kami dapat melakukan
pendekatan secara langsung pada pihak keluarga.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa
dengan penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak
kepolisian kepada masyaraat khususnya orang tua mengenai bahaya narkoba,
sehingga orang tua atau keluarga dapat menjaga anak- anaknya dari bahaya
pengedar narkoba.
2. Upaya Refresif (Penindakan)
Upaya refresif yaitu menindak dan memberantas pengedar narkoba
melalui jalur hukum, yaitu dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan
yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus melaporkan
kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
Terkait

dengan

penidakan

refresif

kepolisian

Polres

Sarolangun

melakukan penindakan berupa penyidikan dilingkup sekolah dalam rangka
mengawasi peredaran narkoba dikalangan remaja, seperti yang disampaikan oleh
Zulkarnean sebagai Kasat Resnarkoba :
58
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Kami melakukan tindak penyelidikan yaitu penyelidikan yang kami
lakukan disekolah- sekolah, disamping kami mendapat informasi kami
juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku pengedar
narkoba.
Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Polres
Sarolangun telah melakukan fungsi penegakan hukum salah satunya ialah
bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan- aturan hukum bisa terwujud
dalam kaidah- kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan
hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan normanorma pidana telah diatur dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 dan
Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana.
Dalam Undang- undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana
lebih ditentukan oleh jenis- jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang
dilanggar.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan
remaja adalah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah- sekolah,
di kegiatan pramuka, anggota paskibraka, Bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan
untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya dikalangan pelajar untuk tidak
mencoba narkoba, dengan demikian terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan,
agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan peredaran narkoba.
Dan mengajak kalangan remaja melakukan aktifitas positif diluar jam sekolah
seperti olagraga volly, bola kaki, supaya para remaja tidak jerumus atas pergaulan
bebas seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain.
2. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar
narkotika yaitu kurangnya sumber daya manusia, jumlah pegawai belum
memadai, sarana dan prasarana merupakan alat sumber daya yang menjadi
penunjang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan seharii- hari.
Kurangnya peran aktif dari orang tua, masyarakat sekitar, faktor lingkungan yang
harus lebih peduli terhadap masa pertumbuhan anak remaja.
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3. Upaya kepolisian dalam mengatasi pengedar narkotika di Polres Sarolangun
melalui tindakan preventif dan refresif. Tindakan preventif dilakukan melalui
penyuluhan, pendekatan ddengan keluarga dan lain sebagainya. Upaya tersebut
merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerja
sama dengan partisipasi masyarakat. Dan mengadakan operasi rutin atau razia,
penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat dan juga bekerja sama dengan
SATBINMAN (satuan bina masyarakat) dengan harapan dapat melakukan
pendekatan secara langsung dengan pihak keluarga.
B. Saran
1. Kepada pihak kepolisian Polres Sarolangun agar lebih meningkatkan kinerja
dalam mengidentifikasi pengedar narkotika dikalangan remaja, dan dapat
memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian
polres Sarolangun.
2. Kepada remaja hendaknya melakukan kegiatan positif dan berguna agar tidak
terlibat dalam kasus pengedar narkotika serta memperdalam iman dan taqwa
guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.
3. Perlu adanya rekonstruksi upaya mengatasi narkotika dikalangan remaja.
Dalam upaya menagatasi dan memberantas tindak pidana narkotika dikalangan
remaja hendaknya lebih mengutamakan pada upaya preventif dan refresif.
4. Diperlukan pelatihan bagi Kepolisian dalam menggunakan teknologi untuk
mengungkap modus kejahatan pengedar dan penyalahgunaan narkotika
dikalangan remaja.
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