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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. BNN tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI kecuali dalam perkara koneksitas. Hal 

ini dikarenakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dilingkungan TNI telah 

diatribusikan oleh UU Peradilan Militer (sebagai lex specialis yang mengatur 

tentang HAPMIL) kepada ANKUM dan Polisi Militer, bukan penyidik BNN. Jika 

prajurit TNI tersebut tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika, 

berdasarkan pasal 111 ayat 1 KUHAP penyelidik BNN berwenang untuk 

melakukan penangkapan guna diserahkan kepada penyelidik atau penyidik di 

lingkungan TNI. Dan jika perkara tersebut merupakan perkara koneksitas, maka 

penyidiknya merupakan penyidik tim gabungan yang tediri dari Polisi Militer, 

Oditur, dan Penyidik BNN. 

b. Ketika BNN melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap prajurit TNI yang 

melakukan tindak pidana narkotika akan menimbulkan akibat hukum seperti tidak 

adanya lembaga penuntutan baik Oditurat Militer maupun Kejaksaan yang 

berwenang untuk menerima pelimpahan perkara hasil penyidikan dan 

dibatalkannya hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Oditur ketika penyidik BNN 

melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan ke Oditur 
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2. Saran 

a. Hendaknya penyelidik dan penyidik BNN segera menyerahkan prajurit TNI yang 

tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika kepada kesatuan dinasnya 

masing-masing agar segera diproses sesuai dengan HAPMIL dalam UU peradilan 

militer, karena BNN tindak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI. Kalaupun terjadi 

koneksitas, setelah BNN mengadakan penyelidikan dan penyidikan sementara 

pada anggota TNI  demi pengembangan dan pengungkapan tersangka lainnya 

(yang masyarakat sipil) bersama tim penyidik gabungan, hendaknya setalah data 

dan informasi yang diinginkan BNN telah terpenuhi, BNN tetap menyerahkan 

perkara tersebut pada Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut yang 

kemudian diserahkan kepada lembaga penuntutan. 

b. kata-kata pada pasal-pasal dalam Pepres BNN serta UU narkotika yang baru yang 

menyatakan bahwa BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika 

hendaknya diubah menjadi lebih tegas dan jelas bahwa kewenangan BNN tersebut 

hanya dalam domain masyarakat sipil saja, sementara untuk domain masyarakat 

militer (prajurit TNI) penyelidik dan penyidikanya tetap menggunakan 

sebagaimana yang disebutkan dalam UU peradilan militer, yaitu ANKUM dan 

Polisi Militer. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
OLEH BNN PADA PRAJURIT TNI

Dimas Satrio Hutomo




