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ABSTRAKSI 

Peredaran narkotika secara ilegal sangat merajalela, sehingga para penegak 
hukum mempunyai suatu langkah guna memberantas tindak pidana tersebut, yaitu 
dengan melakukan penyitaan dan perampasan sesuai peraturan perUndang-
undangan yang berlaku. Benda yang dapat disita dapat dilihat dalam KUHAP 
pada Pasal 39 yang meliputi benda/tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak 
pidana, yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau 
mempersiapkannya, yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana, yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan 
benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Kemudian 
dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 97, yaitu, harta 
kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang 
diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 
narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Untuk 
pengaturan perampasan dalam UU. No. 35 Tahun 2009 diatur pada Pasal 101 dan 
Pasal 102.Pengaturan penyitaan dan perampasan harta hasil tindak pidana 
narkotika terdapat dalam KUHAP yaitu Pasal 38 sampai Pasal 46, Pasal 128 
sampai Pasal 130 yang mengatur tentang prosedur penyitaan, Pasal 194 yang 
mengatur perampasan. Kemudian dalam UU. No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yaitu pada Pasal 86 sampai Pasal 102 termasuk didalamnya tentang 
penyisihan sebagian barang bukti guna kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pemusnahan barang bukti yang lain. Sedangkan 
rumusan pasal – pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 
digunakan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika apabila pelaku mengirim, 
menitipkan, mengalihkan, dll. uang hasil kejahatan pada rekening orang lain 
dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan. Masalah-masalah yang 
mungkin timbul dalam proses penyitaan dan perampasan harta/benda yang 
berkaitan dengan tindak pidana narkotika, misalnya, benda tersebut berada diluar 
negeri, berada dinegara lain yang tidak mempunyai perjanjian dengan Indonesia, 
dll. dapat diatasi dengan menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan tentunya hubungan kerjasama 
antara Indonesia dengan Negara tersebut. Dalam pemberantasan tindak pidana 
narkotika, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang batasan-batasan benda 
hasil tindak pidana yang dapat dikenai penyitaan dan perampasan oleh aparat 
penegak hukum. Disamping itu juga diikuti oleh keberanian aparat penegak 
hukum untuk melaksanakan tugas atas dasar hati nurani yang bersih dan ditunjang 
dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Pemerintah Indonesia perlu lebih 
banyak bekerjasama dengan Negara-negara asing dalam hal bantuan timbal balik 
dalam masalah pidana karena para pelaku tindak pidana narkotika semakin 
berkembang dan canggih serta tindak pidana ini sudah berdimensi internasional. 
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