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KATA PENGANTAR 

 

 

Skripsi saya yang berjudul “Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh BNN Pada Prajurit TNI” semoga dapat membantu dan memberi 

manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan para pihak yang bersangkutan 

terhadap permasalahan ini. 

Seperti yang kita ketahui bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika telah menggurita di Indonesia. Tidak hanya masyarakat umum, namun para 

aparat penegak hukum pun sudah  banyak yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana 

narkotika. Terlebih ketika prajurit TNI yang notabene dididik untuk bertempur dan 

menjaga keutuhan serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

justru malah terlibat tindak pidana narkotika. Di sisi lain Pemerintah membentuk 

suatu badan yang disebut Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pemberantasan 

tindak pidana narkotika yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia. Yang menjadi permasalahan 

kemudian adalah apakah kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki 

oleh Badan Narkotika Nasional tersebut juga termasuk dalam penyelidikan dan 

penyidikan pada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika mengingat 

bahwa TNI memiliki sistem hukum yang khusus. Maka untuk menjabarkan 

kewenangan tersebut, saya berusaha menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai 
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peraturan yang menjadi pedoman oleh Badan Narkotika dan TNI dalam 

melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. 

Dengan selesainya skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada 

orang-orang yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada saya antara lain : 

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. beserta para pimpinan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga karena telah memberi kesempatan kepada 

saya untuk menempuh perkulihan hingga akhir. 

2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku pembimbing 

skripsi saya sekaligus penguji yang banyak membantu serta membimbing 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini 

3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku ketua tim penguji 

serta Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Astutik, S.H., M.H. selaku anggota 

tim penguji yang sudah berkenan untuk menguji skripsi saya 

4. Dr. Sukardi, S.H., M.H. sebagai dosen wali saya yang telah banyak 

membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hinggga akhir 

dan Endang Sayekti, S.H., M.Hum. selaku ketua Departemen Hukum Tata 

Negara yang selalu memberikan nasehat, saran, dan kesempatan kepada 

saya untuk terus mendulang prestasi dalam berbagai kompetisi di seluruh 

Indonesia, serta dosen-dosen Departemen Hukum Tata Negara yang lain 

seperti Haidar Adam S.H., yang selalu memberikan bimbingan kepada 

saya ketika mengikuti kompetisi-kompetisi nasional. 
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5. Gatot Hendro P, S.H., M.Hum selaku Kepala Pelaksana Harian Badan 

Narkotika Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang telah memberikan 

pencerahan kepada saya mengenai tindak pidana narkotika yang terjadi di 

Jawa Timur. 

6. Serta Kepala Oditurat Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya yang 

selalu berkenan untuk memberikan penjelasan serta pengetahuan yang 

sangat berguna dalam skripsi ini. 

Dan khusus ucapan terima kasih saya secara pribadi kepada keluarga saya 

yaitu Bapak Mayor CPM Sumadi, Ibu Sri Mulyati, kakak saya Putra Agus Setiyawan 

S.T., adik saya Rizki Ariyo Guntoro, dan Nurul Jadidah yang selalu memberikan 

dukungan baik moril maupun materil kepada saya untuk segera menyelesaikan masa 

studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.  

 

 

Surabaya, 17 Januari 2013 

        Penulis, 

 

         Dimas Satriyo Hutomo 
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