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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisi supaya penanggulangan 
tindak pidana Narkotika, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya 
penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan 
menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, 
pendekatan Konseptual, dan pendekatan Sosiologis, dengan analisa data deskriptif 
kualitatif, Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan komperhensif 
multi dimensional seperti pre-emptif (penyuluhan/pencegahan secara dini), 
preventif (pencegahan secara nyata) dan refresif (penindakan/pemberantasan) dan 
hambatannya yaitu aturan hukum yang kurang tegas dan sarana prasarana 
pendukung tugas operasional yang kurang memadai, saran penyusun, diharapkan 
untuk memenuhi Standar Operasional Prosedur agar dapat mencapai 
profesionalisme tugas Polri (Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat). 

Kata Kunci: Penanggulangan, Penindakan dan hambatan 
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BID TO ERADICATION EFFORT ON DRUG CRIMINAL OFFENSE BY 
THE DRUGS DETECTIVE (RESERSE) UNIT OF WEST LOMBOK 

DISTRICT POLICE DEPARTMENT 

 

Abstract 

This research is conducted to study and analyze eradication effort on drugs 
criminal offense and obstacles on its implementation. This research is an 
empirical legal research which having three kind of approaches namely the 
statute, conceptual and sociological approach. Data of this research are analyzed 
with descriptive-qualitative method. Eradication efforts are conducted through 
multi-dimensional comprehensive approach such as pre emptive (socialization/ 
early prevention), preventive (factual preventive) and repressive (enforcement/ 
eradication). On its implementation, there are particular obstacles namely the less 
emphatic regulation and less adequate supporting operational infrastructure. 
Therefore I suggest that every element shall accomplish Standard Operational 
Procedure in order to reach professionalism level of the National Police.  

Keywords: Eradication, enforcement and obstacle 
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I. PENDAHULUAN 

Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (ratio). Bentuk 

upaya untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi 

perilaku-perilaku menyimpang yang bisa mengakibatkan terganggunya akal 

pikiran, seperti mengkonsumsi yang dikategorikan narkotika. 

Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa  
untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya 
peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain 
dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat 
dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan 
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor 
narkotika.1 

Di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama. 

Hal ini dikarenakan narkotika telah bersifat transnasional dalam 

perkembangannya, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih, dan dikategorikan sebagai ekstra ordinary crime 

(kejahatan luar biasa) yang didukung oleh jaringan organisasi yang luas, 

sehingga menjadi salah satu hambatan yang dihadapai oleh para penegak 

hukum terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan hal 

tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, dalam hal ini 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, 

bekerja sama dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor 

                                                             
1Indonesia, Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, hlm. 1, Cet. Agustus 2013,  

fokusmedia, Bandung 
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narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun akan mengambil studi 

kasus pada Kepolisian Resort Lombok Barat sebagai pengemban fungsi 

pencegahan dan pemberantasan satuan  Reserse Narkotika Polres Lombok 

Barat.  

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah (1) Bagaimanakah 

upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika oleh Satuan Reserse 

Narkotika Polres Lombok Barat. (2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat dalam penanggulangan 

tindak pidana Narkotika. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui upaya 

penanggulangan tindak pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika 

Polres Lombok Barat. (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang 

dihadapi oleh satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat dalam 

penanggulangan tindak pidana Narkotika. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Manfaat 

Akademis Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu 

(S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah 

referensi bagi Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta 

diharapkan mampu memberikan masukan-masukan bagi pengembangan ilmu 

hukum lebih lanjut. (2)  Manfaat secara teoritis,diharapkan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dalam mempelajari dan menganalisa 

perkara penggunaan narkotika, khususnya bagi para hakim dalam memutus 
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perkara tentang penggunaan narkotika. (3)  Manfaat secara praktis, untuk 

membantu perkembangan pendidikan tinggi ilmu hukum di Indonesia serta 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam mempelajari 

bagaimana menganalisa perkara mengenai penggunaan narkotika yang sering 

terjadi di masyaratkat belakangan ini.  

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum 

Empirik adalah suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam 

arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian 

ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan 

Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan sosiologis (sociological 

approach ). 

PEMBAHASAN 

Upaya pencegahan dalam hukum pidana mengenal aturan khusus 

Undang-undang Kepolisian seperti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang didukung dengan 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi 

pedoman dalam “ upaya- upaya penanggulangan tindak pidana narkotika”  

hal ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran pre-emtif, 

preventif dan represif. 

Pre-emtif ini merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara 

dini atau mengurangi atau menghilangkan peredaran gelap narkotika, jika ada 

kesempatan menggunakan atau mengedarkan para oknum tersebut tidak 
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menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan narkotika atau pun 

mengedarkan narkotika terutama predaran gelap narkotika yang dapat 

merusak moral bangsa terutama anak-anak dan remaja-remaja calon penerus 

bangsa, Preventif merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara nyata 

berupa razia pada tempat-tempat rentan yang disinyalir menjadi lokasi 

peredaran gelap Narkotika, dan Refresif merupakan pihak Kepolisian turun 

langsung dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang dinamakan 

pula sebagai upaya penindakan atau penegakan hukum untuk menangkap 

pengguna atau pengedar ataupun pengguna sekaligus pengedar maupun 

bandar melalui berbagai prosedur penangkapan yang telah termuat dalam 

peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia untuk ditaati oleh Kepolisian yang dalam hal ini Satuan 

Reserse Narkotika Polres Lombok Barat. 

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan 

Reserse Narkotika Polres Lombok Barat 

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan predaran gelap 

Narkotika sangat diperlukan.  

  Sebelum berbicara tentang upaya penanggulangan tindak pidana 

narkotika, Negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah memberikan 

tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Dalam upaya 

penanggulangan, Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat 

bekerjasama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Polda NTB 
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dan BNNP NTB memiliki satuan Penyuluhan dan Pencegahan tersendiri. 

Adapun mengenai kedua lembaga Negara tersebut yang merupakan alat 

Negara yang sudah pennyusun jabarkan dalam tinjauan pustaka (Bab II). 

Tentang  peran, tugas dan wewenang masing-masing. Dalam latar belakang 

permasalahan penyusun telah mengulas sedikit tentang macam upaya 

penanggulangan seperti pre-emptif (penangkalan/pencegahan secara dini), 

preventif (pencegahan) dalam bentuk pembinaan kepada masyarakat dan 

represif (penindakan) yang kemudian sebagai salah satu rumusan masalah 

dalam skripsi.  

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan  Aipda Totok 

Prasetyo, S.H. (Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Satuan Reserse 

Narkotika Polres Lombok Barat) tanggal 23 Juni 2015 mengatakan: 

Pelaksanaan penegakan hukum, Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok 

Barat yang merupakan satuan operasional dalam bidang penegakan hukum 

telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba 

sejak tahun 2011 - 2014 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus narkotika Gol I 

bukan tanaman dan jenis tanaman dengan penyelesaian kasus sebanyak 47 

kasus dan tunggakan kasus sebanyak 6 kasus.2 

Jumlah Tersangka berdasarkan Barang Bukti, Kasus tahun 2011 s/d 2014 

NO JENIS 2011 2012 2013 2014 

1 GANJA 4,223 Kg 1,087 Kg 77,4 Gr 55,46 Gr 

                                                             
2Wawancara dengan Aipda Totok Prasetyo, Kaur Mintu Reserse Narkotika Polres 

Lombok Barat,  tgl 23 Juni 2015. 
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2 SABU 43,39 Gr 7,39 Gr 48,43 Gr 30,67 Gr 

3 EXTACY - 20 Butir - 22 Butir 

4 HASHISH - - - - 

5 HEROIN - - - - 

6 KOKAIN - - - 2,76 Gr 

7 MORPHINE - - - - 

 

Dari table diatas dapat disimpulkan berdasarkan barang bukti yaitu 

oknum pelaku yang  paling dominan yang melakukan perbuatan tindak 

pidana narkotika yang berada pada posisi teratas yaitu berada pada Tahun 

2011 jenis narkotka tersebut ganja dan berat ganja 4,223 Kg.  

Adapun Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan 

Reserse Narkotika Polres Lombok Barat setelah penyusun melakukan 

penelitian di Kepolisian Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan 

secara bertahap dalam tiga bagian, yakni pre-emptif, preventif, dan represif. 

Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan 

tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. 

Upaya-upaya untuk mencegah atau menanggulangi tindak pdana 

narkotika yaitu3 1. Upaya Pre-emptif adalah upaya pencegahan yang bersifat 

menghilangkan atau mengurangi faktor - faktor yang mendorong timbulnya 

                                                             
3Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 

2007, hlm 97. 
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kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, 

kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi 

serta prilaku hidup sehat tanpa narkoba.  

Upaya Pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan atau edukasi dengan 

motto yang menjadi pendorong semangat adalah “ Mencegah lebih baik 

daripada mengobati “ . 

Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat dalam melakukan 

tindakan Pre-emptif/penyuluhan dan edukasi dini tentang penyalahgunaan 

narkoba dilaksakan secara terpadu dengan Satuan Pembinaan Masyarakat 

yang setiap bulannya direncanakan 2 (dua) kali penyuluhan dengan sasaran 

sekolah - sekolah, pondok pesantren, tempat - tempat hiburan dan kelompok 

kegiatan masyarakat namun tidak menutup kemungkinan adanya permintaan 

dari beberapa Instansi Pemerintah sebagai nara sumber dalam berbagai 

kegiatan dan sekolah - sekolah atau pondok pesantren dalam kegiatan 

penerimaan siswa baru, kegiatan extra kurikuler maupun kegiatan lainnya.  

Untuk mengetahui tujuan diselenggarakannya Pre-emptif, penyusun 

mewawancarai KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) Satuan 

Reserse Narkotika Polres Lombok Barat (Iptu Agung Rai Buda) mengatakan: 

Tujuan diselenggarakan pencegahan Pre-emptif ini adalah untuk menekan 

faktor-faktor penyebab (Polis Hazard), pendorong (Ancaman Faktual) dan 

faktor peluang secara nyata yang berakibat pada terjadinya tindak pidana 

(Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan 
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tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina 

dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman 

narkoba.  

Untuk Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, upaya Pre-

emptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan 

Reserse Narkotika Polres Lombok Barat dan memang sebagai tugas pokok 

fungsi (Job Discription) dan wewenang yang diemban dalam rangka 

mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan 

sehingga masyarakat merasa aman dan sejahtera, tetapi tujuan ini dapat 

terwujut apabila masyarakat mau bekerjasama dengangan kepolisian. 2. 

Upaya Preventif merupakan strategi berbasis masyarakat sebagai upaya 

menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, 

dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan 

predaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada 

partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan 

penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam 

masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-

program di bidang-bidang tersebut.4 

Kunarto mengartikan tugas Preventif sebagai tugas yang bermakna 

pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki 

daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan 

tugas Preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar: 1. Pencegahan yang 

                                                             
4
 Ibid., hlm 100. 
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bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, 

menjaga, mengawal dan patroli. 2. Pencegahan yang bersifat pembinaan 

dengan melakukan kegiatan  penyuluhan, bimbingan, arahan, sambang, 

anjang sana untuk mewujudkan  masyarakat yang sadar dan taat hukum serta 

memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. 

Salah satu tindakan nyata dari upaya Preventif adalah melaksanakan 

kegiatan Kepolisian seperti razia kendaraan bermotor yang setiap saat apabila 

dipandang diperlukan,  mengadakan tes urine pada internal kepolisian untuk 

menjaga asumsi bahwa tidak ada yang kebal dengan hukum,  melakukan razia 

pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan di daerah wisata 

Senggigi dan Batu Layar Kecamatan Batu Layar, hal ini bertujuan untuk 

menertibkan masyarakat agar masyarakat taat hukum dan mengetahui sangsi 

hukum jika melanggar atau melakukan perbuatan hukum seperti 

menggunakan narkotika yang dapat merusak moral bangsa sehingga perlu di 

lakukan razia,  melakukan razia pemeriksaan tempat hiburan malam, razia 

kos-kosan agar menimbukan rasa takut atau menimbulkan rasa was-was 

kepada oknum yang akan menggunakan narkotika atau mengedarkan ataupun 

pengguna sekaligus pengedar narkotika di Lombok Barat. 3. Upaya 

Represif/Penegakan hukum merupakan tindakan tegas berupa upaya paksa 

seperti penangkapan, penggeledahan, pemanggilan dan penyitaan secara 

konsisten dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undang dan 

peraturan-peraturan yang berlaku. Pelu mngusulkan kepada pemerintah dan 

DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sangsi hukuman minimum bagi 
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pelaku khusunya pengedar dan prosusen disamping sangsu maksimum. Bagi 

penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan 

rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah bagi yang tidak mampu.5 

Tindakan represif/penegakan hukum dimaksudkan untuk dapat 

mengungkap dan memutus jaringan sindikat  perdagangan dan peredaran 

gelap narkoba baik sekala nasional maupun internasional, melakukan proses 

penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara 

konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari 

kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemusnahan barang 

bukti narkoba yang berhasil disita serta pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan 

terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap 

narkoba. 

 

B. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkotika Polres 

Lombok barat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika 

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse 

Narkotika Polres Lombok Barat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika antara lain: 1. Preventif (pencegahan) a. Ketidak tahuan 

masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkotika jika mereka sudah 

mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga 

memakainnya; b. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam illegal yang 

                                                             
5
 Ibid., hlm 95. 
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diduga menjadi predaran gelap Narkotika; c. Kampanye untuk menunjukkan 

bahaya penggunaan Narkotika masih kurang bisa menggapai ke seluruh 

plosok-plosok daerah karena kurangnnya dana; d. Kurangnnya kerja sama 

antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat narkoba. 2. 

Represif (penindakan) a. Dari segi kualitas pengklasifikasian, penyidik 

Satuan Reserse Narkotika  Polres Lombok Barat masih kurang, khususnya 

peningkatan pendidikan umum dan kejuruan spesialis narkoba dalam 

menunjang keberhasilan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

narkotika; b. Belum adanya penyidik yang bisa masuk dalam jaringan 

sindikat narkoba untuk dapat mengontrol kegiatan peredaran gelap narkoba 

guna keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana; c. Modus yang 

dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan teroganisir terencana 

secara matang sehingga aparat mengalami hambatan dalam 

pengungkapannya; d. Ketidak tegasan sangsi yang diberikan pemerintah 

kepada pelaku pennyalahgunaan narkotika; e. Predaran narkotika masih sulit 

diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat Bandar-

bandar Narkotika; f. Banyaknya warna masyarakat yang enggang untuk 

dijadikan saksi baik pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan 

terhadap diri tersangka maupun tempat tertutup lainnya terlebih lagi sebagai 

saksi untuk dimintai keterangannya yang dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan; g. Kurangnya personil-personil sehingga banyak tempat-tempat 

yang disinyalir menjadi tempat predaran gelap  narkotika tidak dapat diawasi 

secara menyeluruh. 
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Menurut hasil wawancara penyusun dengan Aiptu I Made Santa 

(Kepala Unit Penyidik I Satuan Reserse Narkotika), Adapun hambatan-

hambatan yang dialami oleh Unit Penyidikan Mengatakan: Kurangnya sarana 

penunjang tugas guna mendukung keberhasilan upaya pemberantasan,  dan 

pengungkapan kasus seperti pelacak nomor telpon aktif dengan sistem GPS, 

pembaca sim card ( simcard reading ), deteksi Narkoba berupa detector 

canggih (x-ray, scanning, dll), dog detector kendaraan roda empat maupun 

roda dua.  

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 
 

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di 

wilayah hukum Kepolisian Resort Lombok Barat telah dilakuka dilakukan 

melalui pendekatan komprehensif multi dimensional, seperti Pre-emptif yang 

merupakan penyuluhan hukum atau sosialisasi oleh berbagai pihak terutama 

instansi pemerintah misalnya telah membentuk Badan Narkotika Nasional yang 

khusus mempunyai satuan bidang pencegahan dan edukasi masyarakat, dimana 

hal tersebut guna memberikan daya tangkal secara dini kepada masyarakat 

untuk mengantisipasi masuknya peredaran gelap Narkotika pada masing-

masing wilayah mereka. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun 
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dilakukan oleh Kepolisian yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkotika 

Polres Lombok Barat berupa razia kendaraan di daerah rentan tempat 

penyaluran dan peredaran gelap Narkotika. Maupun Refresif, merupakan 

penindakan/pemberantasan, yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya para 

penyalahguna, pengedar maupun bandar narkoba di wilayah hukum Kepolisian 

Resort Lombok Barat. 2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Lombok 

Barat dapat ditinjau dari faktor aturan hukum yang kurang tegas, faktor 

penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor 

masyarakat dan faktor kebudayaan yang dapat menghambat penegakan hukum 

sehingga Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat kesulitan dalam 

menanggulangi predaran gelap Narkotika. 

B. Saran 

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 1. Diharapkan untuk segera memenuhi standar 

operasional prosedur yang diperintahkan oleh Undang-undang dan Peraturan 

Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Polres serta 

Polsek, yang harus diberikan pendidikan pengembangan spesialisasi narkoba 

dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai struktur 

organisasi dan tata cara kerjanya, sehingga menjadi Polisi yang profesional dan 

dicintai masyarakat dengan mentalitas yang baik agar tidak terdengar lagi 

bahasa adanya becking atau pembela bandar maupun pengedar dan Pemerintah 

lebih meningkatkan kekuatan hukum Undang-undang tentang Narkotika dari 
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segi hukuman agar lebih diperberat, dalam hal ini pemerintah serasa masih 

memberikan angin segar bagi para bandar dan pengedar  untuk 

mengembangkan bisnis haram mereka, apabila sudah dilakukan rehabilitasi 

medis maupun sosial mereka masih melakukan kesalahan yang sama atau 

pengulangan pelanggaran hukum, maka harus segera ditindak dan dihukum 

dengan hukuman yang seberat-beratnya; 2. Diharapkan untuk pemerintah 

memenuhi sarana prasarana pendukung yang diperlukan untuk mengungkap 

kasus tindak pidana Narkotika, dalam hal pengembangan kasus agar dapat 

menangkap Bandar besar bukan hanya kurir atau penyalahguna saja, karena 

dengan adanya dukungan peralatan yang canggih, upaya pengungkapan dan 

pengembangan akan menjadi lebih maksimal. Sekaligus dapat menekan jumlah 

peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika. 
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