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      DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
               RESOR SUMBAWA 
 

 
 

STANDART OPERATION PROCEDURE 
(SOP) 

 

Tentang 
 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
NARKOBA POLRES SUMBAWA 

 

Menimbang   : Banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang 

proposional dan professional baik selaku pemelihara kamtibas, pelindung, 

pengayom dan pelayan masyaratak serta penegakan hukum saat ini Polri 

telah mereformasi mealui program dan keberhasilan.   

 

Salah satu bentuk aplikatif dalam pelayanan Polri terhadap Masyarakat 

adalah dengan melakukan pembenahan melalui pembuatan produk-produk 

yang bersifat mengikat kedalam berupa peraturan Kapolri. Peraturan 

Kapolri dimaksut untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan 

dalam bidang salah satunya penanganan perkara dan penyidikan tindak 

pidana Narkoba. 

 

Bahwa terhadap korban penyalah gunaan Narkotika sekarang ini sudah 

banyak memakan korban, sehingga Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dalam 

Proses penyidikan membuat langkah secara prosedur dalam penanganan 

proses tindak pidana Narkotika. 

 

Mengingat  :  

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

3. Undang-undang N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

4. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA 

            NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLRES SUMABAWA. 

 

 

BAB I………….. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan; 

1. Kepolisian adalah hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Polri 

adalah Alat Negara yang berperan dalam memilihara dan ketertiban Masyarakat, 

Menegakan Hukum, serta memberikan Perlindangan, Pengayoman dan Pelayan kepada 

Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. 

 
3. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, Obat dan bahan berbahya 

lainnya 

 
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

sintesis maupun semisintesis 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 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, atau yang 

kemudian ditetapkan dengan Keputusan Mentri Kesehatan. 

 

5. Penyidik adalah Pejabat  Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 

Penyidikan. 

 
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang No,35 tahun 2009, 

untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangkanya, barang bukti dan 

aset tersangka. 

 
7. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang 

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. 

 
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu pristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dilakukannya 

penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No0mor 

9 tahun 2009. 

 
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

           
10.Derajat/tingkat…… 
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10. Derajat/tingkatan pelaku Tindak Pidana Narkoba adalah suatu tingkatan 

permasalahan atau bobot, kualitas kasus Narkoba dengan indikator-indikator yang 

dilihat dari pelaku Tindak Pidana, jumlah barang bukti dan keterlibatan jaringan. 

 

11. Administrasi Penyidikan adalah penata usahan segala kelengkapan administrasi yang 

diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi 

pencatatan, pelaporan, surat menyurat, pendataan dan penyimpanan barang bukti, 

untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan 

administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk 

kepentingan pengawasan. 

 
12. Laporan Informasi adalah laporan secara tertulis tentang apa yang dialami, dilihat, 

didengar atau diketahuinya tentang suatu keadaan atau peristiwa yang secara 

langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi, 

atau yang mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan tumbuh dan berkembang 

menjadi ganggungan Kamtibmas tertentu. 

 
13. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang : 

 
a. Laporan atau pengaduan yang diterima dan setelah dibacakan kembali dihadapan 

pelapor atau pengadu kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh pelapor atau 

pengadu dan petugas yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan (Model B) 

atau 

b. Suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri, kemudian 

ditutup dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan (Model A). 

 

14. Proses Penanganan Perkara adalah serangkaian tindakan/kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian 

terhadap penanganan perkara Narkoba. 

 

15. Pengawasan Penyidik adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan pada satuan-

satuan kerja Polri (Kasat Narkoba) untuk mengawasi jalannya penyidikan agar tidak 

terjadi penyimpangan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 
16. Surat Pemberitahuan Perkembangan   Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang 

diberikan oleh penyidik kepada saksi, keluarga tersangka, atau pihak lain yang 

berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkoba dengan tujuan agar pelapor/korban 

atau pihak yang membutuhkan dapat mengetahui sampai sejauh  mana perkara yang 

dilaporkan yang telah ditangani oleh Polri. 

 
17. Tindak Pidana Narkoba adalah semua kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan 

dengan Narkotika, Psikotropika maupun obat / bahan Berbahaya lainnya. 

 
BAB II………. 
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BAB II 

KLASIFIKASI PERKARA, WAKTU PENYIDIKAN 

 

Bagian kesatu 

Klasifikasi Perkara 

 

Pasal 2 

 

Klasifikasi dan masa Penyidikan ditetapkan sebagai berikut : 

 

(1) Klasifikasi Perkara terdiri dari : 

a. perkara sangat sulit (level 1); 

b. perkara sulit (level II); 

c. perkara sedang (level III); 

 

(2) Batas waktu penyidikan : 

a. perkara sangat sulit (level I) dengan lama penyidikan 120 hari; 

b. perkara sulit (level II) dengan lama penyidikan 90 hari; 

c. perkara sedang (level III) dengan lama penyidikan 60 hari; 

 

BAB III 

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN UPAYA PAKSA 

 

Bagian kesatu 

Penyelidikan 

 

Pasal 4 

 

Proses Penangan Perkara dimulai pada saat dilakukan penyelidikan tindak Narkoba dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

 

(1) Tahap Penyelidikan dimulai dari adanya informasi, yang selanjutnya informasi 

dituangkan dalam Laporan Informasi. 

 

(2) Laporan Informasi sebagaimana tersebut ayat (I) dibuat oleh Penyelidik. 

 
(3) Mekanisme pembuatan Laporan Informasi melalui langkah-langkah : 

a. informsi yang didapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk Laporan Informasi 

secara tertulis, kemudian disampaikan Kasat  Narkoba Polres Sumbawa; 

b. dalam hal Laporan Informasi tersebut mengandung kebenaran maka Pejabat 

sebagai mana tersebut pada ayat (3) huruf a tersebut diatas, melaporkan kepada 

atasannya untuk ditinjak lanjuti; 

(4) Sebelum…………. 
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(4) Sebelum melakukan Penyelidikan, anggota yang mendapat perintah tugas 

Penyelidikan membuat rencana Penyelidikan. 

 

(5) Pelaksanaan tugas penyelidikan dilakukan dalam bentuk : 

 Observasi (pengamatan terhadap orang/sasaran/target, tempat dan barang); 

 Survaillance (kegiatan pembuntutan terhadap orang/sasaran/target); 

 Undercover (kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan oleh 

petugas kedalam jaringan); 

 Undercover Buy (kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk 

melakukan pembelian terselubung); 

 Controlled delivery (kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan atau 

barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari 

jaringan); 

 Phone intercept (penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap 

telepon sasaran); 

 

(6) Dalam hal melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana narkoba penyelidik 

dilengkapi Surat Perintah Tugas yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan. Dan dapat 

diperpanjang kembali. 

 

(7) Surat Perintah Tugas sebagaimana diatur dalam ayat (6) dapat digunakan untuk 

melakukan tindakan hukum/upaya paksa (Penangkapan, Penggeledahan dan 

Penyitaan) dalam hal tertangkap tangan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba, 

selanjutnya tindakkan Upaya Paksa yang dilakukan, harus segera dilengkapi dengan 

administrasi penyidikan sebagaimana yang berlaku  

 
(8) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah 

Penyelidikan adalah Kapolres atau serendah-rendahnya Kasat Narkoba. 

 
(9) Setelah melakukan tugas penyelidikan, petugas yang mendapat perintah wajib 

membuat Laporan hasil penyelidikan, ditanda tangani petugas yang bersangkutan dan 

diketahui oleh Kasat Narkoba. 

 
(10) Bilamana Laporan Hasil Penyelidikan tersebut terdapat tindak pidana (terpenuhi 

unsur-unsur tindak pidananya) maka dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi 

(Model A). 

 
(11) Petugas pelaksana Penyelidikan adalah petugas yang tercantum dalam Surat Perintah 

Tugas dan atau Surat Perintah Penyelidikan. 

 

 

Bagian……….. 
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Bagian ke-dua 

Penyidikan 

 

Paragraf 1 

Laporan Polisi 

 

Pasal 5 

 

Tahap Penyidikan dimulai dari adanya Laporan Polisi. 

 

(1) Laporan Polisi dibuat dan ditanda tangani oleh petugas/anggota yang melaksanakan 

penyelidikan dan menemukan adanya suatu tindak pidana Narkoba, dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

a. Dalam hal tertangkap tangan, hasil tindakan di TKP dituangkan dalam format 

Laporan Polisi (model A) yang diketahui oleh KSPKT; 

b. Dalam pengisian format LP agar dijelaskan tentang adanya tindak pidana Narkoba, 

TKP, identiras tersangka, barang bukti, pasal yang dilanggar dan uraian singkat 

kejadian serta tindakan yang diambil; 

c. Laporan Polisi diberi nomor dan dicatat dalam Buku Register Laporan Polisi (B-1) 

yang ada di SPK Polres Sumbawa  

d. Laporan yang telah diberi nomor, diajukan kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa, 

kemudian diproses sidik/dikembangkan lebih lanjut; 

e. Sebelum ditinjak lanjuti untuk proses penyidikan, maka Laporan Polisi dicatat 

dalam buku Register Kejahatan dan Pelanggaran. 

f. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Sumbawa menerbitkan Surat Perintah 

Penyidikan. 

 

Paragraf 2 

Pemanggilan 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam hal perlu dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi ahli, maka surat panggilan 

ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa. 

 

(2) Surat Panggilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku 

Register (B-4) 

 
(3) Selanjutnya surat panggilan yang sudah di serahkan kepada tersangka, saksi dan 

keluarganya agar dicatat dalam buku exspidisi sebagai bukti bahwa surat tersebut 

sudah diterima kepada yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 7……….. 
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Pasal 7 

 

(1) Pemanggilan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6, Penyidik memberikan 

tenggang waktu minimal 3 X 24 jam setelah surat panggilan dikirim. 

 

(2) Dalam surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat didalam buku ekspedisi. 

 

Pasal 8 

 

(1) Apa yang dipanggil tidak ada ditempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada 

keluarga/ketua Rt/jorong/wali nagari serta dicatat dalam buku ekspedisi. 

 

(2) Apa bila panggilan tidak dipenuhi maka dibuatkan surat panggilan kedua dan apabila 

Dalam panggilan kedua tidak juga memenuhi panggilan/menolak maka Penyidik 

proaktif mendatangi saksi untuk diambil keterangannya. 

 

(3) Dan apabila dalam panggilan kedua yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan maka 

penyidik dapat membawa surat perintah membawa. 

 

Paragraf 3 

Penangkapan 

 

Pasal 9 

 

(1) Surat Perintah Penangkapan ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba 

Polres Sumbawa. 

 

(2) Surat Perintah Penangkapan wajib dimasukan dalam buku Register Penangkapan    (B-

5). 

 
(3) Petugas yang melakukan penangkapan wajib menunjukan Surat Perintah Penangkapan 

(kecuali dalam hal tertangkap tangan) dan agar surat printah penangkapan tersebut di 

berikan kepada keluarga untuk di ketahui bahwa keluarga yang bersangkutan berada 

dipenguasaan petugas Polres Sumbawa. 

 
(4) Pelaksanaan penangkapan dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas dan dipimpin oleh 

1 (satu) orang perwira yang sesuai dalam Surat Perintah Penangkapan. 

 
(5) Selesai melaksanakan tugas Penangkapan, Petugas wajib melaporkan kepada yang 

menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut dan membuat Berita Acara 

Penangkapan. 

(6) Penangkapan………… 
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(6) Penangkapan dilakukan selama 3 X 24 Jam, dan dapat diperpanjang selama 3 X 24 Jam 

dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatas, dan dibuatkan Berita Acaranya. 

 
(7) Perpanjang penangkapan dilakukan apabila hasil pemeriksaan Barang Bukti yang 

diajukan oleh Penyidik kelaboratorium criminal Polri atau laboratorium BNN, belum 

keluar hasilnya. 

 
(8) Selama proses penangkapan, tersangka tidak ditempatkan di ruang tahanan. 

 
Paragraf 4 

Penggeledahan 

  

8 

Pasal 10 

 

(1) Surat Perintah Penggeledahan ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba 

Polres Sumbawa. 

 

(2) Surat Perintah Penggeladahan wajib dicatat dalam buku Register Penggeledahan    (B-

6) 

 

(3) Petugas yang melaksanakan Penggeledahan adalah petugas yang tercantum namanya 

dalam Surat Perintah Penggeledahan. 

 
(4) Petugas yang melakukan penggeledahan wajib menunjukan Surat Perintah 

Penggeledahan dan atau Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka, keluarganya 

atau yang menguasai tempat tersebut dan dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas yang 

dipimpin oleh 1 (satu) orang Perwira yang tercantum namanya dalam Surat Perintah 

Penggeledahan. 

 

(5) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak, dan atau tertangkap tangan, maka 

penggeledahan dapat dilakukan dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan 

selanjutnya disusul dengan pembuatan Surat Perintah Penangkapan.  

 
(6) Penggeledahan dilakukan terhadap badan, pakaian, rumah atau bangunan, sarana 

angkutan, tempat-tempat tertutup dan tempat-tempat lainnya. 

 
(7) Penggeledahan badan dilakukan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan 

penyalahgunaan Narkoba. Dalam pelaksanaannya penggeledahan terhadap tersangka 

wanita dilakukan oleh Polwan atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. 

 

(8) Dalam………….. 
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(8) Dalam hal penggeledahan terhadap pesawat udara petugas yang akan melaksanakan 

penggeledahan berkoordinasi dengan pihak pengelola Bandara, dalam pelaksanaannya 

disaksikan oleh awak Pesawat. 

(9) Dalam hal penggeledahan terhadap Kapal Laut berbendera Asing harus meminta ijin 

pada Negara sesuai dengan bendera tersebut dan setelah mendapat ijin dari Negara 

tersebut maka petugas dapat melaksanakan penggeledahan didalam kapal tersebut 

sebagaimana diatur dalam peraturan Internasional, United Nation Convention on Law 

the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi dengan UU No 17 tahun 1985 tentang 

Pelayaran. 

 
(10) Dalam hal Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya 

untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan, didalam pelaksanaannya harus dengan 

Ijindari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

      

(11) Dalam hal penggeledahan dilakukan terhadap Kenderaan/benda bergerak lainnya, 

maka petugas dapat segera melakukan penggeledahan tanpa harus mendapat ijin 

terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri Setempat, kemudian setelah selesai 

segera membuat permohonan penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua 

Pengadilan Negeri Setempat. 

Penggeledahan terhadap Kendaraan/benda bergerak lainnya tanpa harus mendapat ijin 

terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri Setempat dan setelah melaksanakan 

Penggeledahan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 Jam membuat Permohonan 

Penetapan Persetujuan Pengadilan Negeri setempat. 

 

(12) Selesai melaksanakan tugas Penggeledahan, Petugas wajib melaporkan kepada yang 

menandatangani Surat Perintah Penggeledahan tersebut dan membuat Berita Acara 

Penggeledahan selambat-lambatanya 2 X 24 Jam. 

 

(13) Guna kepentingan penyidikan dan membuat terang perkara dalam setiap tahapan 

kegiatan penggeledahan dapat dilakukan Dokumentasi. 

 
(14) Dalam pelaksanaan penggeledahan selain petugas menunjukan surat perintas dan ijin 

dari ketua pengadilan negri setempat agar memberitahukan kepada RT, Tokoh 

masyarakat dan ikut bersama sama menyaksikan obyek yang akan dilakuikan 

penggeledahan. 

 

Paragraf 5 

Penyitaan 

 

Pasal 11 

 

(1) Surat Perintah Penyitaan ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba 

Polres Sumbawa. 

(2) Surat…………… 
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(2) Surat Perintah Penyitaan wajib dicatat dalam Buku Register Penyitaan (B-7) 

 
(3) Pelaksanaan Penyitaan  dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas dan dipimpin oleh 1 

(satu) orang perwira yang sesuai dalam Surat Perintah Penangkapan. 

 

(4) Petugas yang melaksanakan Penyitaan memperlihatkan Surat Perintah Penyitaan 

kepada tersaangka atau keluarga atau yang menguasai barang. 

 
(5) Benda atau barang yang dapat disita adalah benda atau barang yang ada kaitannya 

dengan tindak pidana Narkoba. Selanjutnya barang bukti Narkotika tersebut dilakukan 

penimbangan dengan di saksikan oleh tersangka/pemilik barang dan didokumentasikan 

 
(6) Dalam hal keadaan perlu dan mendesak, dan atau tertangkap tangan, maka Penyitaan 

dapat dilakukan dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya disusul 

dengan pembuatan Surat Perintah Penyitaan. 

  

(7) Setelah melakukan Penyitaan diajukan Permohonan persetujuan/penetapan Penyitaan 

dari ketua Pengadilan Negeri Setempat. 

 

(8) Pada saat melakukan Penyitaan petugas meminta tersangka/orang tersebut untuk 

menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang bukti, diawasi dan di poto oleh 

petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya. 

 

(9) Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang oleh tersangka /yang menguasai 

barang kemudian dibungkus dan dikelompokan berdasarkan oleh petugas. 

 
(10) Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Tes 

Kit/Narcotes. 

 
(11) Dalam hal penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap 

benda-benda/barang bukti yang disita, ditanda tangani oleh petugas yang melakukan 

penyitaan, pemilik/yang menguasai barang dan saksi. 

 
(12) Salinan Surat tanda terima Penyitaan barang bukti diserahkan kepada Pemilik / yang 

menguasai barang. 

 
(13) Setelah melakukan Penyitaan, petugas yang diperintah melaporkan kembali pada 

pejabata yang mengeluarkan Surat Perintah dan membuat Berita Acara Penyitaan. 

 
(14) Terhadap barang-barang yang disita namun tidak terkait dengan TP Narkoba yang 

terjadi segera dikembalikan kepada pemiliknya, dan diberikan surat tanda terima 

penyerahan barang. 

 
Paragraf 6………….. 
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Pargraf 6 

Pemeriksaan 

 

Pasal 12 

 

(1) Pemeriksaaan dilakukan kepada tersangka, saksi dan ahli yang dituangkan dalam Berita 

Acara Pemeriksaan. 

 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung dan 

berhadap-hadapan antara yang diperiksa dengan pemeriksa. 

 
(3) Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

yang dibuat oleh Penyidik/penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan formil dan 

materil. 

 
(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan Terhadap tersangka, pemeriksaan dilakukan segera 

mungkin atau sebelum 1 X 24 Jam setelah ditangkap serta dituangkan dalam Berita 

Acara Pemeriksaan tersangka, dibacakan kembali dan selanjutnya ditanda tangani oleh 

tersangka, penyidik/penyidik pembantu yang memiliki Skep Penyidik, atau 

penterjemah. 

  
(5) Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada hak-

haknya untuk didampingi oleh pengacara penasehat Hukum. 

 

(6) Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diamcam dengan pidana 5 

tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat Hukum sendiri maka penyidik wajib 

menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 

 
(7) Pelaksana pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan diruang pemeriksaan pada 

masing-masing kesatuan. 

 
(8) Dalam proses pemeriksaan Penyidik/Penyidik pembantu atau pihak-pihak lainnya 

bersikap baik dan sopan, serta dilarang menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan. 

 
(9) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap saksi/saksi hali, pemeriksa harus tepat 

waktu sesuai jadwal panggilan, mempersiapkan ruangan, daftar pertanyaan, dan 

sarana prasarana pemeriksaan lainnya. 

 
(10) Apabila tersangka yang akan dilakukan pemeriksaan sedangkan bersangkutan masih 

terpengruh zat Narkotika yang dikonsumsi. Pemeriksaan selanjutnya agar di tunda 

sampai yang bersangkutan dalam kondisi normal/sehat. 

 
 
 

Paragraf 7………… 
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Paragraf 7 

Penahanan 

 

Pasal 13 

 

(1) Surat Perintah Penahanan maupun Permohonan Perpanjangan Penahanan 

ditandatangani oleh Serendah-rendahnya Kasat Narkoba. 

 

(2) Surat Perintahan Penahanan wajib dimasukan dalam buku Register Penahanan (B-9) 

 
(3) Berita Acara Penahanan dibuat dan ditanda tanganioleh Penyidik/penyidik pembantu 

dan tersangka yang ditahan. 

 
(4) Penahan tersangka harus dilakukan dalam ruangan tahanan dan sebelum ditahan 

dilakukan pemeriksaan kesehatannya oleh tenaga medis.  

 
(5) Masa Penahanan dilakukan sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 39 KUHAP, dan apabila 

tersangka masih dibawah umur maka diberitahukan masa penahanan sesuai dengan 

Pasal 44 dan 50 UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 

 
(6) Setelah tersangka ditahan maka terhadap keluar tersangka harus diberitahukan Surat 

Pemberitahuan Penahanan yang disampaikan kepada keluarga tersangka dan apabila 

dikirim lewat Pos maka dicatat di buku Ekspedisi. 

 
(7) Surat Pemberitahuan Penahanan sebagaimana disebut pada ayat (6) ditanda tangani 

serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba. 

 
(8) Masa penahanan terhadap tersangka yang sudah dewasa selama 20 hari dan dapat di 

perpanjang oleh JPU dan pengadilan. 

 

(9) Khusus tersangka Warga Negara Asing pemberitahuan disampaikan kepada perwakilan 

Negaranya/Kedutaan besar/Konsultan Negara tersangka, Kabareskrim Polri dan 

sekertaris NCB/Interpol Indonesia di Mabes Polri. 

 
(10) Khusus tersangka penyalah gunaan narkoba sesuai dengan surat edaran Mahkamah 

agung no 4 tahun 2010 dapat tidak dilakukan penahanan apabila yang bersangkutan 

sebagai korban pengguna dan dimasukan ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial sesuai dengan pasal 54 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

 

 

Paragraf 8……… 
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Paragraf 8 

Pembataran 

 

Pasal 14 

 

(1) Terhadap tahanan TP Narkoba yang diketahui pada saat dilakukan penahanan 

mengidap penyakit menular dan membahayakan segara dibantarkan dan dikirim ke 

Rumah Sakit rujukan dan tetap mendapat pengawasan dari petugas. 

 

(2) Terhadap tahanan TP Narkoba yang pada saat ditahan mengalami sakit dan 

memerlukan perawatan khusus berdasarkan rekomendasi dari Dokter yang ditunjuk, 

penyidik dapat melakukan pembantaran. 

 
(3) Surat Perintah Pembantaraan ditanda tangani oleh Kapolres atau Kasat Narkoba. 

 
(4) Selama tahanan dalam status pembantaran tetap dalam penjagaan dan pengawasan 

Penyidik/Penyidik pembantu. 

 
(5) Apabila tersangka dibantar sudah sembuh sesuai dengan diagnosa Dokter maka 

dibuatkan surat pencabutan pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan 

mengeluarkan Surat Perintah Penahanan lanjutan. 

 

 

Paragraf 9 

Pengeluaran Tahanan 

 

Pasal 15 

(1) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan serendah-rendahnya ditanda tangani oleh 

Kapolres. 

 

(2) Pengeluaran tahanan dilakukan bila berkas Perkara dinyatakan lengkap serta dalam 

rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. 

 

Paragraf 10 

Gelar Perkara 

 

Pasal 16 

 

 

(1) Penanggung jawab pelaksanaan gelar perkara serendah-rendahnya Kasat Narkoba. 

 

(2) Gelar perkara dilaksanakan minimal 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang 

disidik. 

(3) Gelar…………… 
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(3) Gelar perkara awal (tingkat awal penyidikan), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari 

setelah diterbitkannya Laporan Polisi, dengan dihadiri oleh petugas  penangkap, 

pemeriksa, atasan penyidik, penyidik fungsional dan unsur internal Polri yang 

diperlukan. 

 
(4) Gelar perkara awal yang sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan materi : 

a. proses penyelidikan dan penangkapan tersangka; 

b. penanganan TKP; 

c. penanganan barang bukti; 

d. penetapan Tersangka dan Saksi; 

e. penetapan pasal; 

f. anatomi kasus; 

g. kendala/hambatan yang dihadapi; 

h. rencana tindak lanjut. 

 

(5) Gelar perkara lanjutan dapat dilaksanakan pada tahap pertengah dan/atau akhir 

penyidikan dengan dihadiri oleh petugas penangkap, pemeriksa, atasan penyidik, 

pengawasan penyidik, penyidik fungsianal, unsur internal dan eksternal Polri yang 

diperlukan. 

 

(6) Gelar perkara lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan materi : 

a. perkembangan hasil pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti; 

b. perkembangan penerapan pasal; 

c. perkembangan jaringan tersangka 

d. penanganan aset tersangka; 

e. kelengkapan administrasi penyidikan; 

f. kendala yang dihadapi; 

g. rencana tindak lanjut. 

 

Paragraf 11 

Pengawasan Penyidikan 

 

Pasal 17 

 

(1) Pengawasan penyidikan dilakukan oleh : 

a. atasan penyidik; 

b. pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah. 

 

(2) Pengawasan penyidikan dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai 

dilimpahkannya berkas perkara, Tersangka dan barang bukti ke JPU. 

 

(3) Dalam hal diketahui terdapat penyimpangan dalam proses penyidikan yang dilakukan 

oleh petugas penyidik, maka pengawas penyidik melaporkan kepada Kasat narkoba. 

(4) Tata…………. 
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(4) Tata cara pelaksanaan pengawasan penyidikan berdasarkan kepada Pedoman 

Pengawasan Penyidikan dari Mabes Polri. 

 
Paragraf 12 

Perkembangan Hasil Penyidikan 

 

Pasal 18 

 

(1) Perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) yang diberikan kepada yang 

berkepentingan atau keluarga tersangka. 

 

(2) SP2HP ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba. 

 
(3) SP2HP berisikan perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan. 

 
(4) SP2HP diberikan minim al 3 kali. 

 
(5) SP2HP dapat di berikan kembali agar diketahui oleh yang bersangkutan apabila 

perkara tersebut masih dalam proses penyidikan maupun penyerahan tersangka dan 

barang bukti. 

 

 
Paragraf 13 

Penghentian Penyidikan 

 

Pasal 19 

 

(1) Penghentian penyidikan dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara yang 

selanjutnya diterbitkan surat ketetapan penghentian perkara. 

 

(2) Penghentian penyidikan dilaksanakan dengan alasan : 

a. tidak cukup bukti; 

b. bukan tindak pidana 

c. demi hukum : 

1. tersangka meninggal dunia; 

2. tuntutan tindak pidana kadaluarsa; 

3. nebis en idem. 

 

(3) Penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidik kepada 

Penuntut Umum dan Tersangka. 

 

(4) Dalam………… 
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(4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan  tidak sah oleh putusan pra peradilan 

dan penyidik tidak tidak menerima putusan pra peradilan pada tingkat pertama maka 

penyidik dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan tinggi. 

 
(5) Dalam hal penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan akhir maka penyidik 

melanjutkan kembali penyidikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan 

Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan. 

 
(6) Surat Keterangan Penghentian Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penghentian 

Penyidikan, Surat Pencabutan Penghrntian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan 

Lanjutan ditanda tangani serendah-rendahnya Kapolres. 

 
Paragraf 14 

Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 

 

Pasal 20 

Penyimpanan 

 

(1) Sekama proses penyidikan, barang bukti Narkoba hasil penyitaan disimpan pada 

gudang/brankas atau tempat khusus penyimpanan barang bukti Narkoba yang telah 

ditetapkan berdasarkan Surat Perintah/Surat Keputusan oleh Kapolres.  

 

(2) Barang bukti Narkoba sebelum disimpan hsrus ditimbang, dihitung, dikelompokan 

berdasarkan jenisnya, dibungkus dilak/disegel dan dipoto yang disaksikan oleh 

tersangka kemudian dibuat Berita Acara Penyimpanan. 

 
(3) Barang bukti Narkoba sebagai mana yang disebut dalam ayat (2) kemudian dicatat 

dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan jenis satuan 

berat (kg/gr) satuan volume (liter, ml) satuan jumlah (butir, buah, batang) dst. 

 
(4) Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang 

ditunjuk dengan Surat Perintah oleh Kapolres. 

 
(5) Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, minimal 2 

minggu sekali dan hasilnya dicatat dalam buku pengecekan barang bukti. 

 
(6) Penanganan barang bukti selain Narkoba, disimpan ditempat yang ditentukan, dilabel 

kemudian dicatat dalam buku register barang bukti diperlakukan sebagaimana 

penanganan barang bukti yang berlaku d lam administrasi penyidikan. 

 
Pasal 21…………… 
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Pasal 21 

Pemusnahan  

 

(1) Terhadap barang bukti Narkoba dapat dimusnahkan setelah mendapat surat 

penetapan dari ketua Pengadilan Negeri / Kepala Kejaksaan setempat. 

 

(2) Pemusnahan barang bukti Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 

dengan mengeluarkan surat Perintah Pemusnahan oleh Kapolres atau Kasat Narkoba.  

 
(3) Sebelum pemusnahan dilaksanakan pengetesan keaslian barang bukti oleh petugas 

Laboratorium Forensik Polri/Laboratorium Penguji Narkoba BNN atau Balai 

Pengawasan Obat dan Makanan setempat. 

 
(4) Setelah melakukan pemusnahan, penyidik/penyidik pembantu membuat Berita Acara 

Pemusnahan, yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama, jenis, sifat dan jumlah; 

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan Pemusnahan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika; 

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan 

Pemusnahan barang bukti. 

 

(5) Pemusnahan barang bukti Narkoba dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal pemusnahan Narkoba dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan 

atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, 

Departemen Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan yang menguasai 

barang sitaan; 

b. apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili Instansi tersebut pada 

huruf (a) diatas tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan Narkotika dilakukan 

oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan disaksikan 

pejabat ditempat kejadian perkara tindak pidana tersebut. 

 

(6) Dalam hal pemusnahan jenis tanaman Narkotika yang ditemukan, dilakukan tanpa 

Penetapan Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat selambat-lambatnya 24  

(dua puluh empat jam)  sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk 

kepentingan penyidikan. 

 

 

 

 

BAB IV…………….. 
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BAB IV 

BANTUAN TEKNIS PENYIDIKAN 

 

 

Pasal 23 

Bantuan Pemeriksaan Laboratorium 

 

(1) Bantuan pemeriksaan  secara Laboratories terhadap  barang bukti Narkoba dapat  

dimintakan kepada : 

a. laboratorium Badan Narkotika Nasional; 

b. Pusat Laboratorium Forentik Polri baik tingkat  pusat maupun cabang; 

c. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 

 

(2) Permintaan bantuan pemeriksaan secara Laboratories sebagaimana ayat (1) diajukan 

dengan Surat Permohonan yang ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat 

Narkoba Polres. 

 

(3) Barang bukti Narkoba yang akan diperiksa di Laboratorium merupakan sample/hasil 

penyisihan dari setiap jenis barang bukti Narkoba yang disita, disesuaikan dengan 

rumus pengambilan sample barang  bukti. 

 
(4) Rumus pengambilan sample barang bukti tercantum pada lampiran 1 yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan pada standar operasional prosedur.  

 
(5) Barang bukti yang akan diperiksa secara Laboratories sebelum dibungkus dan dilabel 

 
(6) Tindakan penyisihan, pembungkusan dan pelabelan barang bukti yang akan diperiksa 

secara Laboratories dibuatkan Berita Acara. 

 
(7) Sample / hasil penyisihan barang bukti yang akan diperiksa secara laboratoris 

dikirimkan oleh petugas pengantar barang bukti yang dilengkapi dengan Surat Perintah 

Tugas dan sesuai dengan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan oleh 

Laboratorium. 

 
 

LAPISAN-LAPISAN KEMAMPUAN DAN STANDAR MINIMAL 

PENGUNGKAPAN PERKARA 

 

Bagian ke-satu 

Klasifikasi Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba 

Dan Kewenangan Penyidik 

 

Pasal 24…………. 
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Pasal 24 

 

Klasifikasi Jaringan pelaku tindak pidana Narkoba terdiri dari : 

a. derajat I terdiri dari Pengguna/pemakai; 

b. derajat II terdiri dari pengguna/pemakai dan pengedar; 

c. derajat III terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar dan Bandar/pemasok; 

                                                                                                    d.derajat IV…….. 
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d. derajat IV terdiri dari pengguna/pemakai,pengedar,Bandar/pemasok,produsen dan 

importir. 

 

Pasal 25 

 

Kewenangan penanganan tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Penyidik Sat Res Narkoba 

Polres Sumbawa, yang bertugas di bidang Narkoba mempunyai kewenangan penyidikan  

sebagai berikut : 

 

Polres Sumbawa 

a. menangani tindak pidana Narkoba pada tingkat wilayah hukum Polres Sumbawa 

dan dapat bekerja sama dengan wilayah hukum Polre Lain atau yang TKPnya 

masuk di wilayah hukum Polres lain. 

b. terhadap tindak pidana Narkoba dengan klsifikasi perkara sedang hingga sulit; 

c. penanganan jaringan dari Bandar sampai dengan pengdar dan pemakai. 

d. pengungkapan antar hukum wilayah Polres yang dalam pengembangan jaringan 

melibatkan jaringan wilayah hukum polres lain maka dapat minta bantuan 

personil dari Polda. 

e. Penyidik melaporkan setiap  pengungkapan tindak pidana Narkotika pada 

kesempatan pertama kepada Kapolres Sumbawa. 

 

 

Bagian ke-dua 

Standar Minimal Pengungkapan Perkara 

 

Pasal 26 

 

(1) Setiap satuan kerja pengemban fungsi reserse Narkoba wajib menentukan Standar 

minimal pengungkapan tindak pidana Narkotika perbulannya sesuai dengan anggaran 

DIPA. 

 

(2) Dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika melebihi anggaran yang tersedia, 

maka Kasubsatker dapat mengajukan anggaran penyidikan tambahan kepada Kasatker. 

 
BAB VI………….. 

 



 

Standar operasional prosedur ini dimulai berla

 

Agar semua orang mengetahui, standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana Narkoba.  
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 27 

 

Standar operasional prosedur ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahui, standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan 

Sumbawa Besar, 1 Janu
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR 

KASAT NARKOBA
 
 
 

TOTOK SUHARYANTO
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 

 

ku pada tanggal ditetapkan. 

Agar semua orang mengetahui, standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan 

uari 2016 
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA 

KASAT NARKOBA 

O, SH 
NRP 68050599 
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