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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di 

Indonesia semakin mencengangkan.1 Narkotika yang semula merupakan zat atau obat 

yang sangat bermanfaat dalam bidang medis, kini kerap disalahgunakan. 

Penyalahgunaan tersebut merupakan penggunaan narkotika bukan untuk maksud 

pengobatan (tidak sesuai dengan standar pengobatan), akan tetapi untuk menikmati 

pengaruhnya, paling sedikit satu bulan, dalam jumlah berlebih dan digunakan secara 

teratur, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, kejiwaan, dan fungsi 

social lainnya.2  

Fenomena sosial masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran penyalahgunaan 

narkotika memiliki kecenderungan kuat masih relatif besar, seiring dengan terjadinya 

pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yang termuat dalam media cetak 

maupun elektronik yang terbit. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika tersebut semakin hari semakin meningkat dan dampak negatif yang 

ditimbulkan juga semakin meluas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas 

pada individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan 

                                                             
1Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia , Unit Pelayanan Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkoba berbasis Masyarakat (Community Based Unit) Untuk Pendiri, Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. iii 

2 Ibid, h. 1 
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negara.3 Kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup 

dan masa depan masyarakat indonesia.4 Tidak hanya itu, akibat dari penyalahgunaan 

narkotika juga telah telah menyebabkan goyahnya supremasi hukum di Indonesia, ini 

terbukti dari skandal pembatalan vonis mati pemilik pabrik ekstasi di Surabaya 

Hengky Gunawan oleh Hakim Agung Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad 

Yamani yang sangat menuai kontroversi. Bahkan setelah putusan tersebut Ahmad 

Yamani mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Hakim 

Agung.5 

Temuan tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat, terlebih karena tindak 

pidana narkotika yang terjadi saat ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat sipil saja, 

tetapi juga oleh anggota TNI yang notabene merupakan alat pertahanan negara yang 

mempunyai karakteristik berbeda dari masyarakat sipil. Dari data Badan Narkotika 

Provinsi Jawa Timur,  penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah lebih dari 50 

orang. Sedangkan Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa ada 30 anggota TNI 

yang terseret tindak pidana narkotika di tahun 2005 hingga 2010.6 Kemudian menurut 

                                                             
3 Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Paradigma 

Agama, Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2010, h. x 
4 Dai Bachtiar, Surat Keputusan Nomor: Skep/14/X/2003/BNN, Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, Jakarta, 2003, h. 1 
5 Andi Saputra, “6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky 

Gunawan”, http://news.detik.com/read/2012/11/21/064720/2096523/10/6-kejanggalan-pembatalan-
vonis-mati-gembong-narkoba-hengky-gunawan, 21 November 2012, dikunjungi pada 25 November 
2012 

6 E Mei Amelia R, “5 Tahun Terakhir, 105 Anggota TNI/Polri Terlibat Narkoba”, 
http://news.detik.com/read/2010/08/04/124142/1413370/10/5-tahun-terakhir-105-anggota-tni-polri-
terlibat-narkoba,   04 Agustus 2010, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 
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Kepala Oditur Militer (Otmil) I-04 Palembang (membawahi wilayah Sumsel, Jambi, 

Lampung, Bengkulu, dan Babel) Kolonel CHK Zulkifli A Moeis menjelaskan bahwa 

jumlah anggota TNI yang terlibat perkara narkotika dalam wilayah yuridiksinya 

ditahun 2011 mencapai 70 perkara.7 Bahkan dalam tataran nasional jumlah 

penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota TNI tahun 2011 naik 15 persen 

dibanding tahun sebelumnya. Dari hasil pelaksanaan operasi penegakkan ketertiban 

(Gaktib) dan yustisi terhadap anggota TNI oleh Polisi Militer pada 2010 tercatat 150 

kasus, sedangkan pada 2011 naik menjadi 165 kasus.8  

Mantan Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya), Mayor 

Jenderal TNI Marciano Norman yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen 

Negara mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan utama untuk 

perdagangan dan peredaran narkotika berdasarkan jaringan internasional, serta 

penghasilan mencapai triliunan rupiah. Mereka sering memanfaatkan lemahnya 

pengawasan dan luasnya wilayah Indonesiaa untuk mengedarkan narkotika.9 Dampak 

peredaran gelap narkotika itu tidak hanya menginfeksi masyarakat sipil namun juga 

telah merambah dikalangan anggota TNI. Bahkan yang lebih mencengangkan, ada 

juga kasus narkotika yang melibatkan anggota TNI, Polri, dan masyarakat sipil 

sekaligus yang tergabung dalam suatu sindikat atau geng narkotika, sehingga mereka 
                                                             

7 Retno Palupi, “TNI Terlibat Narkoba Siap-siap Dipecat”, http://www.seputar 
indonesia.com/edisicetak/content/view/470167/, 17 February 2012, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 

8 Tim Liputan 6 SCTV, “Oknum TNI Pengguna Narkoba Naik 15 Persen”, 
http://berita.liputan6.com/read/384147/oknum-tni-pengguna-narkoba-naik-15-persen, 28 Maret 2012, 
dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 

9 Hertanto Soebijoto, “http://nasional.kompas.com/read/2010/08/04/12363920/ 
75.anggota.polri.terlibat.narkoba”, 4 Agustus 2010, dikunjungi  dikunjungi pada 4 Oktober 2012 
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(oknum anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil) saling berkolaborasi untuk 

melancarkan bisnis narkotikanya, dan tak segan melakukan intimidasi kepada aparat 

penegak hukum yang mereka anggap menghalangi kegiatannya itu. Ini seperti kasus 

yang dialami Briptu Joko Bobianto, seorang anggota Polri yang bertugas di kesatuan 

Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polresta Pekanbaru, yang nyaris meregang nyawa 

setelah disiksa oleh delapan orang yang terdiri atas satu masyarakat sipil, tiga orang 

oknum anggota polisi, dan empat oknum orang anggota TNI pada 13 November 

2012.  

Peristiwa yang menimpa Joko itu berawal saat ia mengetahui keterlibatan 

seorang bandar narkotika, yang berkecimpung dalam peredaran narkotika jenis sabu-

sabu di daerahnya. Ternyata, tahunya Joko atas aktifitas bandar narkotika ini terendus 

oleh yang bersangkutan, sehingga bandar narkotika yang tak mau bisnis narkotikanya 

itu diketahui oleh aparat Kepolisian, mengatur siasat untuk membunuh joko. Dengan 

waktu dan tempat yang sudah direncanakan joko disiksa dengan cara dipukul, 

ditusuk, ditombak, dan disabet dengan sebilah samurai yang menyebabkan tubuhnya 

luka parah dan tak beradaya.  Diduga akibat siksaan berat ini, Joko tak sadarkan diri. 

Para pelaku yang menduga Joko sudah tak bernyawa lalu membuangnya ke dalam 

kolam. Untuk memastikan Joko tewas, bahkan pelaku menembakkan senjata ke arah 

kolam sebelum akhirnya pelaku pergi.10 

 

                                                             
10 Ali, “Briptu Joko Sekarat Disiksa Gembong Narkoba”, 

http://www.jpnn.com/read/2012/11/14/146912/Briptu-Joko-Sekarat-Disiksa-Gembong-Narkoba-, 14 
November 2012, dikunjungi pada 25 Novemeber 2012 
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Tabel 1. Data Kasus Narkotika Oleh Prajurit TNI 

No Tahun Kasus Narkotika 
oleh prajurit TNI 

Wilayah Sumber 

1 2005 - 2010 30 kasus Jakarta Polda Metro Jaya 
 

2 2009 – 
2011 
 

50 kasus Jawa Timur Badan Narkotika 
Provinsi Jawa Timur 
 

3 2011 70 kasus Sumatera Selatan 
Jambi 
Lampung 
Bengkulu 
Bangka Belitung 
 

Oditur Militer I -04 
Palembang 

4 2010 
2011 

150 kasus 
165 kasus 

Jakarta Operasi Penegakkan 
Ketertiban dan Yustisi 
oleh Polisi Militer 
 

 

Setiap tahun angka penyalahguna narkotika semakin meningkat di 

masyarakat, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaan gelap 

narkotika, pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2002 melalui Ketetapan MPR RI 

Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden untuk 

melakukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur tentang narkotika, 

karena undang-undang yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3698; untuk selanjutnya 

disingkat UU Narkotika yang lama) dinilai kurang efektif, sehingga pada tanggal 12 

Oktober 2009 diundangkanlah undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; untuk selanjutnya disingkat UU Narkotika yang 

baru) sehingga undang-undang yang lama pun  dicabut. Hal ini juga untuk mencegah 

adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif dengan korban yang meluas, baik masyarakat sipil maupun non sipil, 

terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan usia produktif.  

Mengefektifan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, diaturlah mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu 

Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat BNN). Dalam sejarahnya 

BNN pertama kali dirintis dan dibentuk dengan nama Badan Koordinasi Narkotika 

Nasional (yang selanjutnya disingkat BKNN), pembentukan ini berdasarkan amat 

dari pasal 54 UU Narkotika yang lama, yang kemudian dikeluarkanlah Keppres 

Nomor 116 Tahun 1999 tentang BKNN sebagai dasar hukum pembentukannya. 

Namun seiring dengan berkembangnya jaman BKNN dinilai sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka sebagai pelaksana UU 

Narkotika yang lama tersebut perlu dibentuk BNN dengan Keputusan Presiden. Maka 

BNN dibentuk berdasarkan Keppres No 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti 

dengan Perpres No 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota yang kemudian 

dikuatkan lagi dengan Perpres No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. 

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai 

tugas dan fungsi melakukan kordinasi. Namun dalam UU Narkotika yang baru, BNN 
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tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang 

diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

tindak pidana narkotika.  

Seiring dengan semakin kuatnya kewenangan BNN yang didelegasikan oleh 

Undang-Undang, BNN mulai mendominasi dalam setiap kasus tindak pidana 

narkotika yang terjadi di Indonesia. Bahkan belakangan ini, BNN telah semakin 

progresif dalam memerangi narkotika, terbukti bahwa BBN kini tidak hanya 

menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan 

masyarakat sipil saja, tetapi juga dikalangan anggota TNI yang disinyalir terlibat. 

Seperti pada kasus penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi dari Cina bulan Mei 2012 

lalu, Oknum Bintara anggota Bais TNI berinisial “S” yang berpangkat Serma TNI 

AU yang bertugas di Primer Koperasi Kalta diduga terlibat, dan segera dilakukan 

penangkapan oleh BNN di Jakarta.11  

Kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 28 April 2012, sebuah kontainer 

dengan Nomor TGHU 0683898 diangkut oleh kapal  YM Instruction Voyage 93 S, 

berangkat dari pelabuhan Lianyungan, Shenzhen, China dengan tujuan Jakarta, 

Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2012, kapal tiba di pelabuhan JITC Tanjung Priok dan 

kontainer yang diangkut pada kapal tersebut dibongkar pada pukul 22.00 WIB. Sejak 

saat itu petugas BNN melakukan pengawasan terhadap kontainer tersebut hingga 

pengurusan administrasinya selesai. Pengurus administrasi tersebut dilakukan oleh S 

                                                             
11 Erlangga Djumena, “Oknum Anggota Bais Diduga Terlibat Kasus 1,4 Juta Ekstasi”, 

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/29/03154881/Oknum.Anggota.Bais.Diduga.Terlibat.Kas
us.1.4.Juta.Ekstasi, 29 Mei 2012, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 
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dengan memalsukan tanda tangan kepala koperasi Primkop Kalta dan menambahkan 

tulisan ’BAIS TNI’. Hal tersebut dilakukan S tanpa sepengetahuan dan seizin  dari 

pimpinan Bais. "S juga mengubah data packing list untuk menurunkan bea masuk dan 

selanjutnya selisih pembayaran bea masuk diambil dan dinikmati oleh S.12 lalu 

dengan bukti permulaan yang cukup, BNN segera melakukan penangkapan dan 

penahanannya pun dilaksanakannnya di BNN pula.13  

Meski Serma S berstatus sebagai personel aktif TNI, tidak serta merta 

penyelidikan dan penyidikan seluruhnya diserahkan ke pihak Polisi Militer. Bahkan 

Kepala Humas BNN, Sumirat Dwiyanto menjelaskan, bila kasus ini terungkap maka 

BNN baru menyerahkan S yang merupakan anggota Bais TNI ke Kesatuannya. Jika 

sudah tuntas, seluruh pelaku telah ditemukan, maka baru mereka serahkan kepada 

Polisi Militer.14 Dari sinilah terlihat bahwa  penyelidikan dan penyidikan dalam kasus 

tersebut tidak sepenuhnya diserahkan pada Polisi Militer, namun ada sebagian yang 

dilakukan oleh BNN.  

Tataran yang lebih kecil, seperti dalam kasus tindak pidana narkotika yang 

dilakukan oleh oknum Kapten “A” anggota Denpom V/IV Surabaya yang tertangkap 

tangan oleh anggota Polda Jawa Timur saat melakukan tindakan penyalahgunaan 

                                                             
12 Erlangga Djumena, “Oknum Anggota Bais Diduga Terlibat Kasus 1,4 Juta Ekstasi”, 

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/29/03154881/Oknum.Anggota.Bais.Diduga.Terlibat.Kas
us.1.4.Juta.Ekstasi, 29 Mei 2012, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 

13 Andri Haryanto, “BNN Selidiki Duit Hasil Transaksi Narkoba yang Mengalir ke Serma A”,  
http://news.detik.com/read/2012/06/02/042845/1930950/10/bnn-selidiki-duit-hasil-transaksi-narkoba-
yang-megalir-ke-serma-a, 02 Juni 2012, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 

14 Desy Afrianti, “BNN Proses Anggota TNI Penyelundup Ekstasi”, 
http://metro.news.viva.co.id/news/read/318761-bnn-proses-anggota-tni-penyelundup-ekstasi, 30 Mei 
2012, dikunjungi pada 4 Oktober 2012. 
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narkotika, Polisi ingin segera menyerahkan tersangka tersebut ke pihak BNN, namun 

disinilah mulai terjadi sengketa kewenangan, dimana Dandenpom V/IV Surabaya 

memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil tersangka tersebut dari 

penahanan di Polda Jawa Timur sebelum diwacanakan untuk diserahkan ke BNN. 

Dandenpom V/IV Surabaya beranggapan bahwa yang berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi pada anggota TNI adalah 

Polisi Militer.15 Ini didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 

84; yang selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer). 

Perihal kejadian seperti itu kini mulai sering terjadi, tindak pidana narkotika 

yang dulu hanya menjadi domain masyarakat sipil saja, kini telah mulai mendominasi 

dikalangan prajurit TNI juga. Disatu sisi, TNI memiliki sistem hukum khusus dan 

perlakuan khusus dalam proses penegakan hukumnya. Namun di sisi lain, BNN terus 

menguatkan kewenangannya yang  secara atribusi diberikan oleh UU Narkotika yang 

baru untuk memberantas semua tindak pidana narkotika yang terjadi di negeri ini. 

 

2. Rumusan Masalah 

 Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang 

dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

                                                             
15 Hasil wawancara dengan Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer V/IV Brawijaya tahun 

2011 
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1. Apakah BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana narkotika pada prajurit TNI ? 

2. Apakah akibat hukumnya jika penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

narkotika pada prajurit TNI dilakukan oleh BNN ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana narkotika pada prajurit TNI. 

b. Untuk mendeskripsikan akibat hukum dari penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana narkotika pada prajurit TNI jika dilakukan oleh BNN 

 

4. Manfaat Penelitian 

a.  Menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam pemberantasan peredaran 

gelap dan penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI. 

b. Dapat digunakan acuan oleh para instansi yang terkait dalam bidang 

pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika agar selalu 

senantiasa menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.  

 

5. Metode Penelitian 

a.  Tipe Penelitian 

  Ada pun skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penggunaan 

tipe penelitian ini karena skripsi ini meneliti mengenai norma-norma yang ada dalam 
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Peraturan Perundang-Undangan lalu dikaitkan dengan konsep-konsep hukum para 

sarjana yang berkaitan dengan kewenangan BNN melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana narkotika pada prajurit TNI. 

 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode statute approach, 

conceptual approach dan case study. Statue approach maksudnya pendekatan 

didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas yakni kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana narkotika yang dilakukan khusus oleh prajurit TNI. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dibahas. Conseptual 

approach, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

membahas pendapat para sarjana, pandangan-pandangan, serta doktrin yang di dalam 

ilmu hukum mengenai TNI, BNN, penyelidikan, penyidikan, dan kewenangan, 

sebagai suatu sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dan memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan case study yaitu telaah yang 

komprehensif mengenai berbagai kasus yang ada tentang tindak pidana narkotika lalu 

menganalisanya sesuai dengan doktrin hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

sehingga menemukan kesimpulan dalam memecahkan sebuah isu.  

c. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari segi 

mengikatnya, yang merupakan data sekunder berupa : 
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- Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, beruapa 

peraturan perundang-undangan antara lain : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209; yang 

selanjutnya disingkat KUHAP) 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nomor 67, yang selanjutnya 

disingkat UU Narkotika lama) 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, yang 

selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer) 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, yang selanjutnya 

disingkat UU Narkotika yang baru) 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat Perpres BNN) 

7. Peraturan Kepala BNN No 1 Tahun 2009 tentang syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454, yang selanjutnya 

disingkat Perkeb BNN) 
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8. Keputusan Panglima TNI No : Kep/1/II/2004 tentang penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Polisi Militer di lingkungan TNI 

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, antara lain berupa karya ilmiah para 

sarjana, buku, jurnal, majalah, koran, internet, dan wawancara. hasil 

wawancara diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

sarjana-sarjana hukum yang berkompeten dalam masalah ini. 

 

d. Analisi Bahan Hukum 

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi 

kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait 

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang 

terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk 

lebih mudah membaca dan mempelajarinya. 

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat 

deduktif dalam arti bahwa berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian 

diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh 

jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan 

penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan definisi antara Peraturan Perundang-

Undangan yang ada serta pendapat para sarjana.  
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