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BAB III 

AKIBAT HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

NARKOTIKA PADA PRAJURIT TNI OLEH BNN 

 

1. Tidak Diterimanya Hasil Penyidikan BNN Oleh Oditur 

Wewenang merupakan bagian yang penting dan bagian awal dari hukum 

administrasi, karena pemerintahan (termasuk organ pemerintah) baru dapat 

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan 

tindak pemerintahan dilihat atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan (asas legalitas).36 Menurut S.F Marbun wewenang merupakan 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis 

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 

melakukan hubungan-hubungan hukum.37 Philipus M. Hadjon mendeskripsikan 

wewenang (bevoegdheid) sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), sehingga dalam 

konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.38 Menurut Bagir 

Manan, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, 

sedangkan wewenang selain menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat 

                                                             
36 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 

2011,  h. 56 
37 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia, 

Liberty, Yogyakarta, 1997, h 154 - 155 
38 Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”,  YURIDIKA, No.5 & 6 Tahun XII, September – 

Desember, 199 , h. 1 
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sesuatu, wewenang berarti hak dan kewajiban.39 Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk 

melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.40 Secara teori, kewenangan 

mempunyai sifat dua macam yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan distributif. 

Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan 

perundang-undangan, artinya wewenang tersebut telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai 

asas legalitas.41 Kewenangan distributif yaitu kewenangan yang diperoleh atas dasar 

pelimpahan wewenang dari badan atau organ lain. Segala tindakan organ 

pemerintahan harus didasarkan pada norma kewenangan, karena norma wewenang 

menjadi dasar keabsahan atas tindakan tersebut. Wewenang yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal yang memberi legitimasi 

terhadap tindakan pemerintah, oleh karena itu wewenang bersangkut paut dan tidak 

dapat dipisahkan dengan asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.42 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait hukum acara yang berlaku bagi 

prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 11 jo pasal 69 UU Peradilan 

Militer bahwa penyidik dalam lingkungan TNI terdiri atas ANKUM, Polisi Militer, 

dan Oditur, serta terdapat penyidik pembantu pula yaitu Provos. Karena penyelidikan 

                                                             
39 Bagir Manan dalam Sadjijono dalam bukunya yang berjudul  Bab-Bab Pokok Tentang 

Hukum Administrasi, Op. Cit., h. 58 
40 Ibid, h. 58 
41 Ibid, h. 66 
42 Ibid, h. 62 
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merupakan satu kesatuan dengan penyidikan yang prosesnya tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyelidik dalam 

lingkungan TNI adalah ANKUM melalui seksi intelijen tiap-tiap kesatuan yang 

kemudian diserahkan operasional penyelidikan lebih lanjutnya kepada polisi militer 

(pasal 74 huruf a UU Peradilan Militer).43   

Kewenangan yang diberikan kepada penyelidik serta penyidik suatu tindak 

pidana dalam lingkungan TNI tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dan 

diberikan langsung oleh UU Peradilan Militer (kewenangan atributif), telah jelas 

bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

narkotika pada prajurit TNI adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU 

Peradilan Militer. Sementara dalam UU Narkotika yang baru, tidak disebutkan dalam 

pasal-pasalnya bahwa BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana narkotika para prajurit TNI. Karena tidak diatur dalam UU Narkotika 

yang baru tersebut maka sesuai dengan kaidah hukum administrasi (jika tidak diatur 

berarti tidak berwenang) maka BNN tidak berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI.  

Keabsahan wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindakan 

pemerintah, artinya tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma wewenang 

yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat.44 

Kalaupun BNN tetap memaksakan untuk melakukan penyelidikan penyelidikan dan 

                                                             
43 Moch. Faisal Salam I, Op. Cit., h. 26 
44 Sadjijono, Op. Cit., h. 103 
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penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka tidak ada 

lembaga penuntutan baik Kejaksaan maupun Oditurat yang mau menerima 

pelimpahan berkas penyidikan dari BNN .  

Mengacu pada pasal 47 ayat 1 UU Peradilan Militer telah jelas disebutkan 

bahwa lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di lingkungan TNI adalah 

Oditurat. Sedangkan dalam pasal 80 huruf a UU Narkotika yang baru, menyebutkan 

bahwa BNN berwenang mengajukan berkas perkara kepada Penuntut Umum. 

Seandainya yang dimaksud jaksa penuntut umum dalam pasal ini adalah Oditur, 

maka sesuai dengan pasal 124 UU Peradilan Militer, Oditur tidak berwenang 

menerima berkas perkara tersebut, karena sesuai dengan pasal tersebut Oditur hanya 

menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik yang tertera dalam pasal 69 

UU Peradilan Militer yaitu ANKUM, dan Polisi Militer, bukan penyidik BNN. 

Ketika penyidik BNN menyerahkan berkas perkara langsung kepada Oditur (tanpa 

melalui proses penyidikan oleh Polisi Militer), maka berkas perkara tersebut tidak 

akan diterima oleh Oditur dan Oditur kemudian memerintahkan kepada ANKUM dan 

Polisi militer untuk melakukan penyidikan ulang.45  

 

2. Dilakukannya Penyidikan Ulang Oleh ANKUM Dan Polisi Militer 

Setelah Oditur menolak hasil penyidikan yang dilimpahkan secara langsung 

oleh BNN karena beranggapan bahwa BNN tidak berwenang melakukan penyidikan 

lanjutan pada prajurit TNI dan tidak berwenang melimpahkan berkas perkara kepada 
                                                             

45 Hasil wawancara dengan kepala Oditur Militer Tinggi III Surabaya tahun 2013 
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Oditur, maka Oditur segera memerintahkan kepada Polisi Militer dan ANKUM dari 

prajurit yang bersangkutan untuk segera dilakukannya penyidikan ulang. Penyidikan 

ulang akan dilakukan dengan memerintahkan penyidik BNN untuk menyerahkan 

tersangka kepada ANKUM sesuai kesatuan dinasnya masing-masing. ANKUM 

melalui seksi intelijen tiap-tiap kesatuan segera melakukan penyidikan ulang yang 

kemudian diserahkan operasional penyelidikan lebih lanjutnya kepada Polisi Militer 

(pasal 74 huruf a UU Peradilan Militer).  

Polisi Militer setelah melakukan penyidikan, sesuai dengan pasal 72 ayat 2 jo 

pasal 101 ayat 1 UU Peradilan Militer wajib menyerahkan berkas perkara hasil 

penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, ANKUM, dan Oditur sebagai 

penuntut umum. Penyerahan berkas perkara kepada Oditur harus disertai penyerahan 

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Oditur setelah menerima hasil 

penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan 

sudah lengkap atau belum, apabila dalam persayaratan formil kurang lengkap, Oditur 

meminta supaya penyidik segera melengkapinya. Sedangkan jika hasil penyidikan 

ternyata belum cukup, Oditur dapat melakukan penyidikan tambahan untuk 

melengkapi berkas perkara.  

Oditur dapat mengambil kesimpulan apakah suatu perkara diselesaikan 

melalui pengadilan militer atau diluar pengadilan militer. Kesimpulan Oditur itu 

diuraikan dalam pendapat hukum yang diajukan kepada Perwira Penyerah Perkara. 

Perwira Penyerah Perkara berdasarkan pasal 123 ayat 1 huruf f UU Peradilan Militer 

berwenang menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk 
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memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penyerahan perkara oleh Perwira 

Penyerah Perkara kepada pengadilan dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan 

berkas perkara kepada pengadilan disertai surat dakwaan (pasal 130 ayat 1 UU 

peradilan Militer) 

Lembaga peradilan militer tidak mengenal proses praperadilan (untuk 

memeriksa sah atau tidaknya proses penyidikan) sehingga ketika BNN memaksakan 

untuk melakukan penyidikan pada prajurit TNI yang notabene tindakan tersebut tidak 

sah menurut HAPMIL yang terdapat dalam UU Peradilan Militer maka tidak ada 

upaya praperadilan yang bisa dilakukan oleh prajurit TNI tersebut. Namun 

berdasarkan hak komando yang dimiliki oleh setiap Komandan Kesatuan, secara 

otomatis ketika anak buahnya melakukan suatu tindak pidana dan tidak segera 

diserahkan kepada ANKUMnya dan Polisi Militer untuk disidik, maka Komandan 

Kesatuan akan mengirimkan surat protes kepada instansi yang  melakukan 

penyidikan tersebut dan segera mengambil tersangka (oknum prajurit TNI) dari 

instansi itu untuk segera diserahkan kepada ANKUM dan Polisi Militer karena sesuai 

dengan pasal 1 angka 11 jo pasal 69 UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa 

penyidik dalam lingkup TNI adalah ANKUM dan Polisi Militer, sehingga instansi 

selain itu tidak berwenang melakukan penyidikan dalam lingkup TNI.46 Segala 

sesuatu yang terjadi dalam lingkungan suatu kesatuan hanya komandan dan kesatuan 

itulah yang harus mempertanggungjawabkan (L’esprit de corps).  

                                                             
46 Ibid 
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Peraturan-peraturan baru tersebut yang dikhawatirkan akan menggerogoti asas 

kesatuan komando (unity of command) serta hubungan atasan-bawahan sebagaimana 

diatur dalam UU Peradilan Militer dinyatakan tidak diberlakukan pada peradilan 

militer.47 Jika BNN menyerahkan berkas penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum 

di Kejaksaan, maka berkas perkara tersebut akan ditolak karena Penuntut Umum di 

Kejaksaan tidak berwenang untuk menerima berkas perkara dengan subjek hukum 

prajurit TNI, karena TNI memiliki hukum acaranya tersendiri dimana dalam hukum 

acara tersebut telah ditentukan lembaga mana yang berwenang melakukan fungsi 

penuntutan di lingkungan TNI.  

 

3. Oditur Memerintahkan Kepada BNN Untuk Melimpahkan Perkara Kepada 

Polisi Militer Terlebih Dahulu Sebelum Diserahkan Kepada Oditurat Jika 

Terjadi Koneksitas 

Untuk perkara koneksitas, penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh 

tim yang terdiri atas Polisi Militer, Oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan 

umum (penyidik BNN) yang saling berkerja sama sesuai dengan kewenangannya 

masing-masing yang telah ditetapkan dalam hukum acaranya masing-masing. 

Walaupun penyidikan perkara koneksitas dilakukan oleh penyidik yang terdiri dari 

tim gabungan (Polisi Militer, Oditur, Penyidik BNN), masing-masing penyidik 

tersebut tetap tidak boleh melampaui kewenangannya masing-masing sesuai dengan 

hukum acara yang berlaku. Hal ini berarti bahwa walaupun penyidik BNN 
                                                             

47 Moch. Faisal Salam II,  Loc. Cit 
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diperbolehkan untuk melakukan penahanan dan penyidikan yang sifatnya sementara 

terhadap oknum anggota TNI tersebut dalam perkara koneksitas demi pengembangan 

kasus dan menemukan tersangka masyarakat sipil lainnya, namun penyidikan dalam 

tahapan selanjutnya hingga penyerahan berkas perkara kepada Oditur tetap dilakukan 

oleh Polisi Militer 

Dalam perkara koneksitas, setelah melalui beberapa serangkaian awal 

penyidikan oleh penyidik gabungan dan kemudian disidik lebih lanjut oleh Polisi 

Militer, berkas hasil penyidikan tetap dilimpahkan terlebih dahulu kepada Oditurat 

oleh Penyidik Polisi Militer. Kemudian baru perkara tersebut diteliti oleh Oditur  

dengan Jaksa (Jaksa Tinggi) untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan 

pengadilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan umum yang akan mengadili 

perkara koneksitas tersebut (pasal 199 ayat 1 UU Peradilan Militer). Jika perkara 

tersebut akan diadili pada peradilan umum, maka Oditur segera melimpahkan perkara 

kepada Penuntut Umum (Jaksa) melalui Perwira Penyerah Perkara, namun jika 

perkara tersebut akan diadili pada Peradilan Militer maka Oditur melalui Perwira 

Penyerah yang akan menyerahkan pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan 

Militer.  

Apapun perkaranya, baik perkara koneksitas ataupun tidak, Oditur tetap 

menjadi lembaga penuntutan yang pertama kali menerima pelimpahan berkas perkara 

oleh penyidik Polisi Militer. Walaupun pada perkara koneksitas, ketika penyidik 

BNN menyerahkan berkas perkara langsung kepada Oditur (tanpa melalui proses 

penyidikan oleh Polisi Militer) maka berkas perkara tersebut tidak akan diterima oleh 
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Oditur, kemudian memerintahkan kepada BNN untuk melipahkan perkara tersebut 

kepada Polisi Militer dan Polisi Militer lah yang berwenang melakukan penyidikan 

lebih lanjut hingga ke tahap pelimpahan perkara pada Oditur. 
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