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BAB II 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

 

1. Wewenang Mengadakan Penyelidikan dan Penyidikan Oleh BNN 

Pemberantasan narkotika memiliki semangat yang sama dengan 

pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak 

pidana narkotika telah dikategorikan sebagai unordinary crime (kejahatan luar 

biasa),16 bahkan tindak pidana narkotika pun tergolong sebagai tindak pidana pidana 

khusus. Tidak ada pendefinisian tindak pidana khusus secara baku. Tetapi 

berdasarkan Memori Penjelasan (Memori van Toelichting) dari pasal 103 KUHP, 

istilah Pidana Khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan 

dalam perundangan tertentu di luar KUHP.17 Karena tindak pidana narkotika 

merupakan tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yaitu 

UU Narkotika, maka tindak pidana narkotika digolongkan sebagai tindak pidana 

khusus. Suatu realita, improvisasi kejahatan narkotika dalam masyarakat yang terus 

melonjak, mendorong lahirnya UU Narkotika. Kedudukan Undang-Undang yang 

mengatur pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah sebagai komplementer 

dari hukum pidana yang dikodifikasi dalam KUHP 

Legalitas munculnya peraturan tersendiri di luar KUHP tersebut adalah 

berdasarkan pasal 103 KUHP,yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana 

                                                             
16 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, h. 32 
17 Ibid, hal. 13 
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beserta sanksinya terhadap suatu tindak pidana yang menurut undang-undang dan 

peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang. Dan juga adanya pasal 1 sampai dengan 85 KUHP yang 

memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan 

pidana yang ditentukan lain di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.18 

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun  

keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP. Bahkan 

dalam hukum acaranya pun dapat menyimpang dari KUHAP, seperti dalam UU No 

Narkotika dimana ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak 

pidana narkotika ada yang diatur berbeda dari KUHAP.  

Selain itu, dalam UU Narkotika  telah dituntut adanya lembaga yang 

superbody untuk membantu penegak hukum yang telah ada seperti Kepolisian dan 

Kejaksaan dalam pemberantasan narkotika dan diberi kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Badan tersebut adalah BNN 

yang merupakan sebuah lembaga non struktural yang berkedudukan dan di bawah 

serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN dibentuk berdasarkan 

Kepres No 17 Tahun 2002 jo Kepres No 83 Tahun 2007 jo Perpres No 23 Tahun 

2010. BNN bertugas untuk mengordinasikan instansi pemerintah yang terkait dalam 

penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang, pencegahan, ketersediaan, dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN mempunyai 

                                                             
18  Menurut Andi Hamzah yang dikutip dalam buku karangan Aziz Syamsuddin “Tindak 

Pidana Khusus”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 
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struktur organisasi yang bersifat multi sektoral, terbukti dalam keangotaannya sebagai 

berikut : 

a. Ketua   : Kapolri 

b. Anggota :  

1. Sekjen Departemen Perhubungan 

2. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional 

3. Sekjen Departemen Agama 

4. Sekejen Departemen Komunikasi dan Informatika 

5. Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri 

6. Dirjen Multilateral Departemen Luar Negeri 

7. Dirjen Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan RI 

8. Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM 

9. Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM 

10. Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan 

11. Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian 

12. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan 

13. Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian 

14. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen 

Kehutanan 

15. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

16. Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Dimas Satrio Hutomo



17 
 

 
 

17. Dirjen pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial 

18. Sekretaris Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan 

19. Sekretaris Kementrian Negara Pemuda dan Olah raga 

20. Deputi Bidang Dalam Negeri BIN 

21. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif BPOM 

22. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung 

23. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung 

24. Kabareskrim Polri 

25. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri 

26. Kepala Biro Bimbingan Masyarakat Polri 

27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri 

28. Kepala Pusat Kesehatan TNI.19 

Rincinya, menurut situs resmi BNN (www.bnn.go.id), dielaborasi dengan 

lengkap bahwa sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di 

Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Inpres No 6 Tahun 1971 

kepada Badan Kordinasi Intelijen Nasional (yang selanjutnya disingkat BAKIN) 

untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang dominan, yaitu : 

1. Pemberantasan Uang Palsu 

2. Pennaggulangan Penyalahgunaan narkotika 

3. Pennaggulangan Penyelundupan 
                                                             

19 AR. Sujono dan Bony Daniel, Op. Cit., h. 32  
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4. Penanggulangan Kenakalan Remaja 

5. Penanggulangan Subversi 

6. Pengawasan Orang Asing 20 

Berlandaskan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres 

Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya 

narkotika. Bakolak Inpres merupakan sebuah badan kordinasi kecil yang 

beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, 

Depatmen Sosial, dan Kejaksaan Agung dan lainya yang berada di bawah komando 

dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tak memiliki wewenang 

operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan 

disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN pada saat itu permasalahan 

narkotika di Indonesia masih merupakan permasalahan yang belum dominan. 

Pemerintah Orde Baru terus berasumsi dan berkeyakinan bahwa permasalahan itu 

tidak akan berkembang luas dan dominan di Indonesia karena berpandangan bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa agamis dan berpancasila.  

Asumsi ini ternyata berimplikasi membuat Pemerintah dan bangsa Indonesia 

lengah terhadap ancaman krusial bahaya narkotika, sehingga pada waktu 

permasalahan narkotika meledak dengan diiringi krisis moneter tahun 1997, 

Pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda 

dengan Thailand, Singapura, Malaysia yang sejak tahun 1970 secara konsisten dalam 

memerangi narkotika. Menghadapai permasalahan narkotika yang semakin krusial, 
                                                             

20 Ibid, h. 32  
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pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 

UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang 

tersebut, pemerintah (yang saat itu dikepalai oleh Presiden Abdurahman Wahid) 

membentuk Badan Kordinasi Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat 

BKNN), dengan Kepres No 116 Tahun 1999 BKNN merupakan suatu badan 

kordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah 

terkait. BKNN dikepalai oleh Kapolri secara ex-officio.  

Sampai tahun 2002 BKNN tidak memiliki personil dan alokasi anggaran 

sendiri. Anggaran BKNN didapat dan dialokasikan dari Mabes Polri sehingga tidak 

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan maksimal. Dengan 

perkembangan waktu, BKNN dinilai tidak memadai lagi dalam menghadapai 

ancaman bahaya narkotika yang semakin sistematis dan meluas. Oleh karena itu 

berdasarkan Kepres No 17 Tahun 2002, BKNN diubah dengan BNN. Dengan format 

yang baru, BNN sebagai sebuah lembaga dengan tugas mengkordinir 25 instansi 

pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas 

dan fungsi : 

1. Mengoordinasikan Instansi Pemerintah terkait dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba 

2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan 

narkoba. 

Mulai tahun 2003, BNN baru mendapatkan aloaksi anggaran dari APBN. Dengan  

alokasi anggaran dari APBN tersebut, BNN terus berusaha meningkatkan kinerjanya 
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bersama BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang mempunyai 

jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif dan kesamaan fungsional 

semata, sehingga BNN tak dapat bekerja secara maksimal dan tidak akan sanggup 

menghadapi permasalahan narkotika yang semakin rumit. 

Kemudian pemegang otoritas segera menerbitkan Perpres No 83 Tahun 2007 

tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (yang 

selanjutnya disingkat BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (yang 

selanjutnya disingkat BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui 

kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNK 

merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang 

masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota, 

dan yang masing-masing (BNP-BNK) tidak memiliki hubungan struktural-vertikal 

dengan BNN. Menanggapi perkembangan permasalahan narkotika yang semakin 

marak dan serius, maka Tap MPR RI No VI/MPR/2002 melalui sidang umum MPR 

tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden untuk melakukan 

penggantian atas UU Narkotika yang lama. Maka, pemerintah dan DPR RI 

mengesahkan dan mengundangkan UU Narkotika yang baru sebagai pengganti atas 

UU Narkotika yang lama.  

Berdasarkan UU Narkotika yang baru tersebut, BNN diberikan kewenangan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut status kelembagaan BNN menjadi Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dengan struktur verikal ke Provinsi dan 
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Kabupaten atau Kota. Di provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (yang 

selanjutnya disingkat BNNP) dan di kabupaten dibentuk Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten atau Kota (yang selanjutnya disingkat BNNK).  

Berlakunya UU Narkotika yang baru menyebabkan BNP dan BNK hanya 

merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Perda, sehingga 

kewenangannya sangat terbatas dan sempit, berbeda dengan BNN pada tingkat 

Provinsi (BNNP) dan BNN pada tingkat Kabupaten atau Kota (BNNK) dengan 

berdasarkan wewenang yang diberikan secara atribusi oleh UU No Narkotika yang 

baru, kewenangan BNNP dan BNNK jauh lebih luas dan kuat, yaitu diberikannya 

wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana 

narkotika yang terjadi di wilayahnya. BNN berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 

Inspektur Utama, dan lima Deputi, yaitu : 

1. Deputi Pencegahan 

2. Deputi Pemberdayaan Masyarakat  

3. Deputi Rehabilitasi 

4. Deputi Pemeberantasan 

5. Deputi Hukum dan Kerja sama 

BNN yang telah diatur kedudukannya dalam UU Narkotika yang baru yang 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Perpres BNN yang mana dalam pasal 1 ayat 1 

diatur bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden 
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Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui 

koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perpres itu tugas 

BNN secara spesifik juga telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 yaitu :  

a.  Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

b.  Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  

d.  Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat; 

f.  Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

g.  Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
i.  Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

 
 

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, sesuai dengan pasal 4 Perpres BNN, BNN 

berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Mengenai penyelidikan, UU Narkotika yang baru tidak mengatur secara 

khusus untuk itu selain dari pasal 71, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-

hal yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa 
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penyelidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 

KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Sementara yang dimaksud dengan 

penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah  

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.  

 
Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia (dalam pasal 4 KUHAP). Menurut Pasal 5 KUHAP, penyelidik : 

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana 
2. Mencari keterangan dan barang bukti 
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab 

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan 

penyitaan 
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang 
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik 

 
Berdasarkan dari pengertian penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 1 angka 5 KUHAP, dapat diartikan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebelum 

melakukan penyidikan dengan konsekuensi di dalamnya adanya upaya paksa, perlu 

dikategorikan berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari hasil penyelidikan 

bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar adalah tindak pidana sehingga 

dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Dimas Satrio Hutomo



24 
 

 
 

M. Yahya Harahap menyatakan  bahwa penyelidikan merupakan tindakan 

level pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan 

yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.21 Mengenai penyidikan, pengertiannya 

sudah ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel, 

penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-

keterangan tentang : 

a. Bentuk tindak apa yang terjadi 
b. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi 
c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi 
d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana 
e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut 
 

Kemudian yang dimaksud dengan penyidik menurut pasal 1 angka1 KUHAP adalah: 

a. Pejabat POLRI 
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU 
 

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP antara lain: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana 

b. Melakukan tindkaan pertama pada saat di tempat kejadian 
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

                                                             
21 Ibid, h. 147 
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara 

i. Mengadakan penghentian penyidikan 
j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab 
 

Pada UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI pasal 14 ayat 1 huruf g 

menjelaskan bahwa Kepolisian Negara RI bertugas untuk melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

 Namun khusus untuk tindak pidana narkotika, sesuai dengan Pasal 81 UU 

Narkotika yang baru, penyidik dalam tindak pidana narkotika adalah penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN. Keduanya diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk saling bekerjasama dalam upaya memberantas 

peredaran gelap narkotika sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan 

penyelesaiannya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 74  UU Narkotika yang baru. 

 Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri, sehingga 

asumsi yang beranggapan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar dari pada 

penyidik Polri sebenarnya merupakan sebuah asumsi yang keliru, karena menurut 

ketentuan pasal 81 UU Narkotika yang baru tersebut menyatakan bahwa kewenangan 

penyidik pada BNN dan Polri adalah sama.22 Namun dalam tulisan ini, yang akan 

menjadi fokus pembahasannya adalah tentang kewenangan penyidik BNN dalam 

tindak pidana narkotika, yang dalam pembahasan berikutnya akan lebih dikhususkan 

lagi mengenai kewenangan penyidik BNN dalam melakukan penyidikan tindak 

                                                             
22 Ibid, h. 154  
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pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI. Selain pasal 81 UU Narkotika 

yang baru, dasar hukum kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan tindak 

pidana narkotika adalah pada pasal 71 UU Narkotika yang baru yang menyatakan 

bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan 

dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, sesuai dengan pasal 

75 UU Narkotika yang baru, memiliki wewenang:  

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 
adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

b.  memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c.  memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 
d.  menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 

e.  memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f.  memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g.  menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h.  melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; 

i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang 
cukup; 

j.  melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di 
bawah pengawasan; 

k.  memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
l.  melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat 

(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 
m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
n.  melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; 
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o.  membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat 
perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p.  melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
disita; 

q.  melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika 
dan Prekursor Narkotika; 

r.  meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 

s.  menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 
Selain kewenangan yang telah disebutkan dalam pasal 75 UU Narkotika yang baru, 

penyidik BNN menurut pasal 80 UU Narkotika yang baru juga mempunyai 

wewenang untuk : 

a.  mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 
termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 

b.  memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain 
yang terkait; 

c.  untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 

d.  untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e.  meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri; 

f.  meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi 
terkait; 

g.  menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, 
dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi 
yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti 
awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

h.  meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 
lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti 
di luar negeri. 
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Mengenai pejabat penyelidik dan penyidiknya sendiri, sesuai dengan pasal 41 Perpres 

BNN mengatur bahwa: 

1. Di lingkungan BNN dibentuk kelompok jabatan fungsional penyidik BNN 
dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-
undangan. 

2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyidik 
Polri dan penyidik PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Dapat disimpulkan bahwa penyidik dalam lingkungan BNN adalah Pejabat 

Polri dan PNS. Esensinya, penyidik di lingkungan BNN sebagaimana ditentukan 

tersebut sama dengan penyidik dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP, dimana yang dimaksud 

dan berhak sebagai penyidik adalah Polri dan PNS. Dalam pasal 4 Perpres BNN 

mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan. Namun siapa yang dimaksud dengan pejabat yang 

melaksanakan fungsi penyelidikan di BNN belum terjawab. Memang dalam pasal 19 

huruf b Perpres tersebut jelas mengatakan bahwa Deputi BNN Bidang Pemberantasan 

berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika atau 

prekursor narkotika, akan tetapi pejabat apa yang dimaksud dengan penyelidik di 

Deputi Bidang Pemberantasan ini pun tidak diatur lebih lanjut, sehingga jelas kiranya 

bahwa proses tertib dan acara serta cara penyelidikan harus kembali mengacu pada 
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KUHAP.23 Tegasnya, dengan kembali harus mengacu pada KUHAP bahwa 

penyelidik adalah pejabat Polri.  

Berdasarkan penjelasan tersebut kiranya kita dapat menyimpulkan bahwa 

penyelidik dan penyidik BNN memang didominasi oleh pejabat Polri. Hal ini juga 

telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala BNN Nomor 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) yang menyatakan bahwa Penyidik BNN berasal dari sumber 

anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil. Dan Anggota Polri yang diangkat sebagai 

Penyidik BNN tetap memiliki status sebagai anggota Polri (pasal 5 ayat 2 Perkep 

BNN). 

 

2. Wewenang Mengadakan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh TNI 

Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 menyatakan bahwa Polisi 

Militer menyelenggarakan fungsi-fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI yang 

meliputi: 

a. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik 
b. Penegakan Hukum 
c. Penegakan disiplin dan tata tertib militer 
d. Penyidikan 
e. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer 
f. Pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang, 

dan interniran perang 
g. Pengawalan protokoler kenegaraan 
h. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI 

                                                             
23 Ibid, h. 163 
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Kedelapan Fungsi tersebut diatas dimiliki oleh Polisi Militer Angkatan Darat, Laut 

dan Udara. 

UU Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidikan”, dan 

“Penyidikan” sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2, 5, dan pasal 102, serta pasal 

106 KUHAP. Dalam pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer hanya memberikan 

definisi mengenai penyidik angkatan bersenjata republik Indonesia (sekarang TNI) 

yaitu adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan 

oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang itu untuk melakukan 

penyidikan. Lebih rinci, dalam pasal 69 UU Peradilan Militer, penyidik dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Penyidik: 
a. Atasan yang berhak menghukum (selanjutnya disingkat ANKUM) 
b. Polisi Militer 
c. Oditur 

2. Penyidik Pembantu: 
a. Provos TNI AD 
b. Provos TNI AL 
c. Provos TNI AU 

 
Definisi penyelidik tidak ditemukan dalam UU Peradilan Militer, sehingga 

menggunakan sistem interpretasi sistematis maka jika disuatu undang-undang khusus 

(lex specialis) tidak dijabarkan suatu definisi khusus, maka harus kembali merujuk 

kepada definisi yang ada dalam undang-undang yang bersifat umumnya (lex 

generalis). Pasal 1 angka 3 KUHAP penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi 

wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyidikan, karena fungsi kepolisian 

dalam institusi TNI sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 
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dilaksanakan oleh Polisi Militer, maka dengan intepretasi sistematis pula, pejabat 

Polri dalam pengertian penyelidik di pasal 1 angka 3 KUHAP dimaknai sebagai 

pejabat polisi militer, sehingga dapat diperoleh bahwa penyelidik dalam lingkungan 

TNI adalah pejabat polisi militer.  

Tidak dibedakannya pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam UU 

Peradilan Militer dengan KUHAP karena hukum acara pidana militer (yang 

selanjutnya disingkat HAPMIL) merupakan hukum acara pidana khusus, jadi tidak 

perlu mengatur semua hal yang telah diatur dalam hukum acara pidana umum. Maka 

hukum  acara pidana umum yang tidak diatur dalam hukum hukum acara pidana 

khusus dengan sendirinya berlaku bagi hukum acara pidana khusus sepeanjang 

ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana khusus itu, baik yang 

tersurat maupun yang tersirat.24 Demikian halnya dengan ketentuan mengenai makna 

dari penyelidikan sebagaimana tersebut dipembahasan sebelumnya, makna 

penyelidikan tersebut  berlaku bagi penyelidikan dalam hukum acara pidana militer 

pula, dimana jika dalam hukum acara pidana umum  penyelidikan dilakukan oleh 

Polri, di dalam hukum acara pidana militer dilakukan oleh ANKUM melalui seksi 

intelijen tiap-tiap kesatuan yang kemudian diserahkan operasional penyelidikan lebih 

lanjutnya kepada Polisi Militer (pasal 74 huruf a UU Peradilan Militer).25 

Ketentuan pasal 69 UU Peradilan Militer  menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan penyidik itu adalah ANKUM (selain Polisi Militer). Akan Tetapi karena 

                                                             
24 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2002 (yang selanjutnya disingkat Moch. Faisal Salam I) , h. 25 
25 Ibid, h. 26 
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ANKUM adalah Komandan Kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan 

terhadap suatu tindak pidana mengingat urgensi jabatannya, oleh karena itu demi 

keefektifan dan keefisienan pelaksanaan kewenangan penyidikan dari ANKUM itu 

dan untuk membantu supaya ANKUM dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, 

dan waktu dalam melaksanakan tugas pokok dalam jabatannya, maka pelaksanaan 

penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer. 

Sedangkan wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan di bawah 

bimbingan Polisi militer atau Oditur militer. 

Proses pemeriksaan pendahuluan di dalam hukum acara pidana militer sangat 

berbeda dengan KUHAP dimana kekuasaan komandan meliputi dua macam 

wewenang, yaitu wewenang yang disebut hak komando dan wewenang hak 

menghukum. Menurut Moch. Fasisal Salam, hak komando meliputi tiga hal yaitu: 

1. Mengarahkan (directing) 

2. Mengkoordinir (coordinating) 

3. Mengendalikan (control) 

Menurutnya, hak komando  milik komandan diperolehnya dari delegasi yang 

berasal dari pucuk pimpinan TNI. Sementara hak untuk menghukum anak buahnya 

diatur oleh undang-undang. Tataran realitas membuktikan bahwa Komandan harus 

dapat mengarahkan, mengordinir dan mengendalikan tugasnya dengan tanpa cacat, 

karena jika salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketertiban pasukan akan 

kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada pada pidak lain, dengan kata 

lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan dan kesiapan suatu pasukan. 
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Kedua macam wewenang itu tidak boleh lepas dari tangan seorang Komandan agar 

dapat memelihara stabilitas dan dispilin pasukannya sehingga dapat melaksanakan 

tugas pokoknya dengan baik. Komandan selaku ANKUM seperti yang telah 

ditentukan dalam UU Peradilan Militer itulah yang wajib melakukan pengusutan atau 

pemeriksaan permulaan atas anak buahnya yang diduga melakukan tindak pidana 

(penyelidikan), kemudian dilimpahkan kepada Polisi Militer untuk dilakukan 

pemeriksaan lanjutan (penyidikan). Namun, jika suatu indikasi terjadinya tindak 

pidana diketahui terlebih dahulu oleh Polisi Militer (bukan ANKUMnya), maka 

Polisi Militer dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu namun 

tetap berkordinasi dengan ANKUM dari anggota yang diindikasikan tersebut. 

 

3. Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan  
Prajurit TNI 

Sebagai warga negara republik Indonesia, TNI bukan merupakan kelas 

tersendiri, karena setiap anggota TNI adalah sebagai anggota masyarakat biasa juga. 

Tetapi karena adanya beban kewajiban TNI yang lebih berat sebagai warga negara 

yaitu sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, sehingga prajurit TNI 

dituntut memiliki kemampuan dan ketahanan fisik maupun mental yang lebih handal 

dari pada masyarakat sipil. Prajurit TNI dididik untuk memiliki naluri berburu, 

membunuh, intelijen, dan keterampilan mengoperasikan alat-alat pertempuran serta 
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kemampuan jungle-sea-air survival sehingga untuk mereka diperlukan suatu sistem 

hukum khusus untuk memelihara ketertiban dan kedisiplinan dalam organisasinya.26 

Hal ini membuat prajurit TNI merupakan kelompok tersendiri dan 

dikhususkan dari masyarakat umum. Disebut sistem hukum khusus dengan 

pengertian untuk membedakannya dengan sistem hukum yang berlaku bagi 

masyarakat sipil. Sistem hukum yang khusus itu meliputi hukum materil dan 

formilnya. Hukum materil misalnya, selain tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum 

pidana umum dan peraturan perundang-undangan lainnya, TNI juga harus tunduk 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), 

karena dalam KUHPM tersebut diatur beberapa ketentuan khusus yang tidak terdapat 

dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP) misalnya : 

1. Mengatur beberapa perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang 

anggota militer dan tidak berlaku umum, seperti disersi, menolak perintah 

komandan, insubordinasi, dan sebagainya. 

2. Mengatur beberapa perbuatan yang sifat atau dampaknya lebih berat jika 

dilakukan oleh anggota militer saat dalam keadaan tertentu (misalnya saat 

operasi militer, perang, atau keadaan darurat lainnya) yang jika dikenakan 

aturan hukum pidana umum dianggap terlalu ringan sanksinya.27 

                                                             
26  Hasil wawancara dengan Mayor CPM Sumadi, Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer 

V/IV Brawijaya tahun 2011 
27 Moch. Faisal Salam, Pengadilan Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2004 (yang 

selanjutnya disingkat Moch. Faisal Salam II) , h. 21 
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KUHP berlaku secara umum, jadi akan sulit dipergunakan jika hal-hal diatas 

dimasukan dalam KUHP, sehingga diperlukan pengaturan secara khusus yaitu dalam 

KUHPM.  Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum, dan hanya berlaku 

bagi golongan militer atau orang-orang yang karena peraturan ditundukan 

kepadanya.28 

Begitu juga dengan hukum formilnya, hukum acara yang berlaku bagi prajurit 

TNI adalah hukum acara pidana yang khusus sebagaimana diatur dalam UU Peradilan 

Militer. Namun  HAPMIL yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak perlu 

mengatur semua hal yang telah diatur dalam KUHAP, sehingga aturan dalam 

KUHAP yang tidak diatur dalam UU Peradilan Militer dengan sendirinya berlaku 

dalam undang-undang tersebut sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan.  Demikian 

halnya ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Menurut UU Peradilan 

Militer dijelaskan makna dari Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik 

ABRI (sekarang TNI) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 16). 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya arti penyidikan yang merupakan hal 

paling mendasar dalam rangkaian proses penegakan hukum selanjutnya. Sedangkan 

Penyidik dalam lingkungan TNI itu sendiri adalah ANKUM, Polisi Militer, dan 

                                                             
28 Ibid, hal. 52 
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Oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang tersebut untuk melakukan 

penyidikan.  

Ketentuan HAPMIL mengatur bahwa penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

pidana adalah sama dengan yang diatur dalam KUHAP, kecuali bahwa jika dalam 

KUHAP ditentukan bahwa untuk melakukan penyelidikan adalah Pejabat Polri 

sedangkan dalam hukum acara pidana militer yang berwenang melakukan 

penyelidikan adalah Polisi Militer atas perintah dan izin operasional dari ANKUM. 

Penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer bukanlah suatu wewenang yang 

berdiri sendiri (terpisah dari wewenang untuk melakukan penyidikan) tetapi 

merupakan bagian dari fungsi penyidikan yang merupakan tindakan permulaan yang 

mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan guna 

penyelesaian perkara pidana tersebut.  

Jika dalam hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer ditemukan 

adanya suatu tindak pidana dan tersangkanya ditemukan, maka Polisi Militer segera 

melaporkan pada ANKUM. Adapun ANKUM yang dapat memerintahkan penahanan 

terhadap seorang tersangka pada peradilan militer berdasarkan Surat Keputusan 

ANKUM. Sebagaimana diketahui bahwa antara penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan oleh Polisi Militer bukanlah wewenang yang berdiri sendiri, hal ini sesuai 

dengan yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP  (1982:27) bahwa : 

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari 
fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode 
atau sub dari fungsi penyidikan, yang melalui tindakan lain yaitu penindakan 
yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
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pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan 
penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. 

 
Fungsi penyidikan tindak  pidana yang dilakukan oleh subjek hukum prajurit 

TNI dilakukan juga oleh Polisi Militer. Namun sebelum melakukan penyidikan, maka 

penyidik melapor kepada Oditur militer untuk meminta petunjuk-petunjuk apakah 

tindakan tersangka termasuk suatu tindak pidana atau hanya merupakan pelanggaran 

disiplin militer. Adapun ketentuan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan di atur 

dalam pasal 99 sampai pasal 121 UU Peradilan Militer.29 

Yang menjadi permasalahan adalah ketika prajurit TNI melakukan tindak 

pidana narkotika, siapakah yang berhak melakukan fungsi penyelidikan dan 

penyidikan. Mengacu pada Pasal 69 UU Peradilan Militer, jelas bahwa fungsi 

operasional penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana di lingkup peradilan 

militer dilaksanakan oleh ANKUM dan Polisi militer. Menurut pasal 9 angka 1 UU 

Peradilan Militer, tindak pidana yang masuk dalam wewenang peradilan militer 

adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan 

tindak pidana adalah: 

1.      Prajurit; 
2.      Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; 
3.      Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan 

atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; 
4.      Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman 
harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

 

                                                             
29 Ibid. 
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UU Peradilan Militer merupakan UU yang mengatur secara khusus mengenai 

hukum acara bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana (lex specialis). Definisi 

tindak pidana apa saja yang menjadi wewenang dalam proses peradilam militer dalam 

undang-undang itupun tidak didefinisikan secara khusus, sehingga kembali merujuk 

pada pengertian tindak pidana (strafbaar feit) menurut Moeljatno  yaitu suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.30 Sedangkan 

menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan.31  

Merujuk pada pengertian tindak pidana oleh dua pandangan sarjana tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelidik dan penyidik dalam lingkup peradilan 

militer yang diatur dalam UU Peradilan Militer berwenang melakukan penyelidikan 

dan penyidikan pada prajurit TNI yang melakukan suatu tindakan yang dilarang 

menurut peraturan perundang-undangan (tindak pidana). Tidak terbatas pada satu 

tindak pidana umum saja, namun tindak pidana khusus pun mereka juga berwenang, 

mengingat penafsiran tindak pidana dalam UU Peradilan Militer sangatlah luas, 

mencakup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Asalkan ada suatu 

perbuatan yang dapat dipidana atas kekuatan perundang-undangan (asas legalitas) 

dengan pelaku (subjek hukum) prajurit TNI, maka secara otomatis UU Peradilan 

Militer pun berlaku sebagai hukum formilnya. Dari mulai proses penyidikan, 

                                                             
30 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 54 
31 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 126 
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penuntutan, hingga pembuktian dipersidangan telah diatur secara khusus dalam 

undang-undang itu, sehingga undang-undang tersebut dinamakan Undang-Undang 

Peradilan Militer, karena mengatur mekanisme proses berperkara dari mulai 

penyelidikan sehingga dipersidangan.  

Untuk hukum materilnya (peraturan yang dikenakan terhadap tindak pidana 

itu) prajurit TNI tunduk pada hukum materil peraturan perundang-undangan yang 

bersifat umum (lex generalis) hingga khusus (lex specialis). Seperti pada studi kasus 

mengenai prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika, secara hukum 

materil prajurit TNI tunduk pada UU Narkotika yang baru karena UU tersebut 

merupakan lex specialis yang mengatur tindak pidana narkotika. Pasal-pasal dalam 

UU itu yang merumuskan tindak pidana narkotika berserta besar dan jenis ancaman 

pidananya dapat dikenakan pada prajurit TNI.  

Sementara hukum formilnya dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga 

pembuktian dalam persidangan  memakai UU Peradilan Militer. Hal ini  mengacu 

pada asas Lex specialis derogat legi generali, dimana undang-undang yang khusus 

mengalahkan undang-undang yang umum. Kekhususan disini dibagi atas kekhususan 

yang mengatur hukum materil dan hukum formilnya. Untuk hukum materilnya jelas, 

prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika tunduk pada lex spesialis yang 

mengatur tentang narkotika, yaitu UU Narkotika yang baru. Sedangkan untuk hukum 

formilnya, bagi prajurit TNI tersebut menggunakan lex spesialis tentang HAPMIL 

yaitu dalam UU Peradilan Militer.  
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Meskipun dalam UU Narkotika yang baru terdapat beberapa aturan tersendiri 

mengenai proses beracara dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, yang 

salah satu pasalnya mengatakan bahwa Penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang 

melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 81 UU Narkotika yang 

baru), dirasa norma kewenangan yang ada dalam pasal tersebut tidak mengisyaratkan 

bahwa penyidik BNN ataupun penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyidikan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang dilakukan oleh prajurit TNI. Sesuai dengan kaidah hukum administrasi yang 

membahas tentang wewenang, bahwa ketika suatu kewenangan tidak diatur dalam 

suatu undang-undang, maka tidak ada kewenangan yang melekat disitu (tidak diatur 

berarti tidak berwenang).32  

Menilik pasal  pasal 81 UU Narkotika yang baru tersebut, norma kewenangan 

yang ada dalam pasal itu dapat ditafsirkan bahwa penyidik BNN dan penyidik POLRI 

hanya berwenang melakukan penyidikan pada masyarakat sipil saja. Pembentuk 

Undang-Undang tidak secara spesifik menyebutkan bahwa mereka berhak melakukan 

penyelidikan dan penyidikan pada prajurit TNI, sehingga ketika tidak disebutkan 

secara khusus bahwa mereka berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

pada prajurit TNI, berarti mereka tidak berwenang. Hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi penafsiran yang salah sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan bagi 

                                                             
32 Hasil wawancara dengan Lilik Pujiastuti, Dosen Departmen Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013 
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penyidik BNN, karena TNI memang memiliki sistem hukum yang khusus 

(differensiasi/spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam 

undang-undang tersendiri, mengingat prajurit TNI adalah “manusia terlatih yang 

bersenjata”. Hal yang menjadi penekanan ketika berbicara lex specialis mana yang 

dipakai untuk hukum acara suatu perkara adalah lebih melihat pada status subjek 

hukum pelaku tindak pidana tersebut. Subjek hukum inilah yang nantinya akan 

menerima hak dan kewajiban hukumnya serta akibat hukum saat proses beracara 

berlangsung.  

Sebagai contoh, dengan subjek hukum anak-anak yang melakukan suatu 

tindak pidana, maka apapun tindak pidananya yang diatur dalam hukum materil 

masing-masing (misalnya mencuri, korupsi, membunuh, terorisme, dan sebagaimnya) 

hukum formilnya tetap memakai Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak, hal ini berarti bahwa lex specialis yang digunakan sebagai acuan 

dalam hukum formil lebih melihat pada status subjek hukumnya. Dengan demikian, 

ketika melihat subjek hukumnya, maka prajurit TNI sebagai subjek hukum yang 

khusus telah memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur hukum acaranya 

yang telah diolah sedemikian rupa agar dilakukan differensiasi/spesialisasi dari 

masyarakat sipil biasa.  

Sedangkan kita ketahui bahwa dalam UU Narkotika yang baru lebih berfokus 

mengatur mengenai hukum materilnya tentang tindak pidana narkotika, walaupun ada 

beberapa pasal yang mengatur tentang hukum formilnya, namun tidak secara khusus 
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memberikan keterangan apakah hukum formil itu berlaku pula pada prajurit TNI yang 

melakukan tindak pidana narkotika. 

 Seandainya maksud dari pembuat undang-undang bahwa penyidik BNN 

berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan dilingkup militer, maka rumusan 

pasal 81 UU Narkotika yang baru, ditambah dengan kalimat yang menyiratkan bahwa 

mereka berhak melakukan penyidikan pada anggota TNI. Hal ini agar menjadi lebih 

lex specialis tersendiri dari pada UU Peradilan Militer yang mengatur tentang 

penyidikan bagi TNI. Jika pembuat undang-undang ingin menyimpangi lex spesialis 

mengenai HAPMIL dalam UU Peradilan Militer, maka seharusnya dalam pasal 81 

UU Narkotika yang baru itu harus mencantumkan secara jelas mengenai kewenangan 

melaksanakan penyidikan dalam lingkup militer. Hal ini agar kedudukan UU 

Narkotika yang baru itu menjadi paling spesialis yang mengatur tentang tindak 

pidana narkotika dalam lingkungan TNI. Karena dalam pasal tersebut tidak 

menyiratkan rumusan itu, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa hukum beracara 

pada prajurit TNI dalam perkara tindak pidana narkotika tetap memakai UU Peradilan 

Militer dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai penyelidik dan penyidiknya. 

Kemudian ada beberapa alasan lain mengapa penyidik BNN tidak berwenang 

melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI, 

antara lain : 

1. Dalam pasal 73 UU Narkotika yang baru yang menyatakan bahwa 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 
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dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 

lain dalam UU Narkotika yang baru tersebut. Maksud dari frase “dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah dilakukan 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang lain jika memang ada 

lex specialis yang lebih spesifik yang mengatur tentang penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dalam hal ini kita ingat 

bahwa TNI memiliki lex specialis yang mengatur tentang penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan yaitu dalam UU 

Peradilan militer. Terlebih dalam frase terakhir pasal tersebut menyatakan 

bahwa “kecuali ditentukan lain dalam dalam UU No 35 tahun 2009” yang 

berarti bahwa jika dalam UU Narkotika yang baru tidak ditentukan secara 

khusus dan konkrit bahwa penyidik BNN berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika pada prajurit TNI, 

maka pada hakekat norma kewenangan dalam hukum administrasi, hal 

tersebut diartikan sebagai tidak berwenang. Pasal 73 UU Narkotika yang 

baru inilah yang menjadi rujukan serta penjelas pasal-pasal sebelumnya 

dimana UU Narkotika yang baru pada esensinya masih mengakui 

keberadaan undang-undang lainnya yang lebih spesialis yang mengatur 

mengenai tindak pidana narkotika, dalam hal ini adalah UU Peradilan 

Militer yang mengatur khusus tentang hukum acara bagi prajurit TNI.  

2. Bagi penyidik Polri yang tertera dalam pasal 81 UU Narkotika yang baru 

itu, tentunya jelas bahwa penyidik Polri tidak berwenang melakukan 
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penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

prajurit TNI. Mengingat bahwa sejak ditetapkannya Perubahan Kedua 

UUD NRI Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, 

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR RI No. 

VII/MPR/2000, serta UU No 2 tahun 2002 maka secara konstitusional Polri 

berpisah dari rantai komando ABRI dan berstatus sebagai sipil (sama 

seperti masyarakat sipil lainnya). Tentunya status masyakat sipil dengan 

militer memiliki tertib hukum administrasi serta hak dan kewajiban hukum 

yang berbeda, sehingga tidak bisa saling dicampuri, sipil ke militer, 

ataupun sebaliknya. Kemudian dari pada itu, fungsi kepolisian dalam 

lingkungan militer sesuai dengan UU Peradilan Militer telah diatribusikan 

kewenangannya kepada Polisi Militer, untuk menjaga status keseimbangan 

antara aparat penegakan hukum dengan objek penegakan hukum yang 

sama-sama militer, sehingga didapat sebuah filosofi bahwa  masyarakat 

militer yang notabene merupakan “manusia  terlatih yang bersenjata” 

diproses dan disidik oleh “manusia  terlatih yang bersenjata” pula. Asas 

keseimbangan ini lah yang harus diterapkan dan dijaga dalam proses 

beracara di lingkungan militer, mengingat bahwa masyrakat militer adalah 

orang-orang khusus yang terlatih serta memiliki kekuatan fisik dan mental 

yang lebih dari pada masyarakat sipil. Ditakutkan, ketika proses penegakan 

hukum di lingkungan militer dipegang oleh masyarakat sipil, terjadi 

dominasi dalam hal intervensi fisik maupun mental dari anggota militer 
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kepada masyarakat sipil. Dari sinilah kita dapat mengetahui mengapa 

penyidik BNN tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di 

lingkungan militer berdasarkan asas keseimbangan itu. Karena kita ketahui, 

menurut pasal 2 ayat 1 Perkeb BNN menyatakan bahwa  penyidik BNN 

berasal dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil. Kita juga perlu 

mengingat bahwa tertib hukum administrasi, serta hak dan kewajiban 

antara sipil dan militer berbeda. Terlebih dalam sejarah penegakan hukum 

di Indonesia, tidak boleh sekalipun Polri melakukan penegakan hukum 

dilingkungan TNI, mengingat status anggota dimasing-masing institusi 

berbeda satu sama lain. 

3. Seorang Komandan dalam dunia militer dinilai harus dapat mengkoordinir, 

mengendalikan dan mengarahkan tugas anggotanya dengan sempurna 

sesuai dengan hak komando dan hak menghukum. Jika hak tersebut tidak 

ada maka ketertiban dan ketentraman pasukan akan kacau. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa jika salah satu hak tersebut berada dipihak lain (dengan 

kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan), 

maka akan mengganggu sistem komando yang menyebabkan stabilitas, 

ketertiban, serta kesiapan pasukan akan goyah. Tindakan penyelidik dan 

penyidik BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada prajurit 

TNI yang melakukan tindak pidana narkotika di lingkungan militer 

merupakan suatu tindakan yang dapat merusak sistem komando karena 

tidak didasarkan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Sebuah ilustrasi 
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sederhana, dimisalkan seorang anggota Batalyon Pengawal Protokoler 

Kenegaraan Pasukan Khusus Pengaman Presiden yang terindikasi 

melakukan tindak pidana narkotika. Ia tergabung dalam tim sniper khusus 

yang terdiri atas orang-orang yang berkemampuan khusus dimana sangat 

sulit untuk menemukan, mendidik, serta melatih orang-orang pilihan 

seperti itu. Sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang 

tertuang dalam UU peradilan Militer, maka segala sesuatu yang terjadi 

dalam lingkungan suatu kesatuan hanya komandan dan kesatuan itulah 

yang harus mempertanggungjawabkan (termasuk dalam hal penyelidikan 

dan penyidikan). Sesuai dengan hak komando dan hak menghukum, maka 

Komandan selaku ANKUM dan Polisi Militer lah yang wajib melakukan 

pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas anak buahnya yang diduga 

melakukan tindak pidana itu. Pada ilustrasi kasus tersebut, seorang 

Komandan Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan Pasukan Khusus 

Pengaman Presiden harus memikirkan kepentingan mana yang 

didahulukan, kepentingan Negara yang umumnya bersifat operasi militer 

(pengamanan Presiden) atau kepentingan masyarakat (kepentingan 

hukum). Kepentingan militer untuk menyelamatkan dan mempertahankan 

tindakan-tindakan untuk tujuan militer yang pada umumnya bersifat 

operasional militer, sedangkan kepentingan hukum esensinya untuk 

mempertahankan atau mengatur ketertiban masyarakat. Hal ini karena 

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer atau suatu 
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kesatuan, disamping mengganggu kepentingan militer itu sendiri juga 

mengganggu kepentingan masyarakat umum (sebab kepentingan militer 

pada dasarnya merupakan kepentingan masyarakat umum juga). Jika 

penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh BNN, tentu BNN hanya akan 

mengutamakan kepentingan masyarakat (kepentingan hukum) dengan cara 

langsung melakukan penangkapan dan penahanan untuk dilakukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Mereka kurang atau bahkan tidak sama sekali 

memikirkan kepentingan Negara yang umumnya bersifat operasi militer 

(pengamanan Presiden) karena yang hanya mengetahui seluk-beluk kondisi 

pasukannya hanya Komandannya bukan BNN. Jika demikian, maka 

stabilitas komando tim sniper tersebut akan goyah, karena tim tidak 

lengkap dan tidak siap akibat dari kehilangan salah satu anggotanya 

sehingga proses pengamanan Presiden akan kacau dan membahayakan. 

Tidak demikian halnya jika penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh 

ANKUM nya serta Polisi Militer. Mereka pasti mempertimbangkan dua 

kepentingan itu, tanpa mengesampingkan kepentingan yang lainnya. 

Caranya adalah tidak serta merta dilakukan penangkapan dan penahanan 

secepatnya, namun dilakukan proses intelijen (penyelidikan) terlebih 

dahulu melalui seksi intelijen setiap kesatuan untuk mencari bukti-bukti 

keterlibatannya dalam tindak narkotika sembari mencari pengganti orang 

untuk mengisi kekosongan tim sniper tersebut secepatnya dalam jajaran 

komandonya. Jika telah didapat bukti-bukti dan didapat pula pengganti 
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orang tersebut dalam tim sniper, maka baru dilakukan penangkapan serta 

penahanan. Dengan demikian kepentingan Negara (pengamanan Presiden) 

tetap akan berjalan lancar dan kepentingan masyarakat (kepentingan 

hukum) pun juga terpenuhi. Sama halnya ketika dalam proses penahanan, 

proses penahanan yang dilakukan oleh BNN tidak memperhatikan 

pembinaan kesiapan dan kesiagaan suatu pasukan, karena mereka tidak 

paham akan mekanisme proses penahanan militer. Berbeda dengan proses 

Penahanan yang dilakukan oleh ANKUM dan Polisi Militer, mereka 

paham bagaimana cara memperlakukan tahanan militer agar mereka tetap 

siap sedia dikerahkan untuk operasi militer sewaktu-waktu dalam keadaan 

darurat yaitu dengan cara tetap melakukan pembinaan fisik dan jasmani 

sesuai dengan metode militer (misalnya olah raga kesamaptaan) walaupun 

statusnya dalam keadaan tahanan mengingat keadaan darurat tidak bisa 

diprediksi dan bisa datang kapan pun juga.  

Pada studi kasus penyelundupan 1.412.476 butir ekstasi dari Cina bulan Mei 

2012 lalu yang dilakukan oleh oknum Bintara anggota Bais TNI, kenapa oknum 

anggota TNI tersebut dapat ditangkap oleh anggota BNN, karena pada saat itu dia 

tertangkap tangan. Sesuai dengan pasal 111 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa 

dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang 

mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum 

wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada 
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penyelidik atau penyidik. Pada kasus tersebut BNN mengetahui adanya 

penyelundupan narkotika dengan kronologi kejadian sebagai berikut:  

1. Pada tanggal 28 April 2012, sebuah container dengan nomor TGHU 0683898 

diangkut oleh kapal YM. Instruction Voyage 93 S, berangkat dari Pelabuhan 

Lianyungan, Shenzhen, Cina dengan tujuan Jakarta, Indonesia. 

2. 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 melakukan pengawasan terhadap container 

tersebut hingga pengurusan administrasinya selesai. 

3. Pengurusan administrasi tersebut dilakukan oleh oknum anggota Primer 

Koperasi Kalta berinisial S, dengan memalsukan tanda tangan Kepala 

Koperasi Primkop Kalta dan menambahkan tulisan institusi “BAIS TNI” pada 

nama koperasi (sehingga alamat tujuan menjadi Primkop Kalta BAIS TNI), 

tanpa sepengetahuan dan seijin dari pimpinan BAIS. S juga mengubah data 

packing list untuk menurunkan bea masuk dan selanjutnya selisih pembayaran 

bea masuk diambil dan dinikmati oleh S. 

4. Pada tanggal 25 Mei 2012, pukul 11.00 WIB petugas BNN telah menangkap 

RS yang diduga sebagai pengendali pengiriman kontainer. RS ditangkap di 

pintu masuk tol, Jembatan Tiga Penjaringan, Jakarta Utara. 

5. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB container tersebut dikeluarkan dari 

pelabuhan JITC Tanjung Priok untuk dikirim ke gudang penimbunannya di 

Jalan Kayu Besar Dalam 99 No. 22 RT. 11 / RW. 01, Cengkareng, Jakarta 
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Barat (sesuai dengan surat jalan). Namun saat dalam perjalanan ke tempat 

tujuan kontainer, petugas berhasil menangkap supir kontainer berinisal R dan 

kernetnya A di Jalan Pintu Masuk Tol Bintang Mas, Ancol Pademangan, 

Jakarta Utara, pukul 18.45 WIB. 

6. Pada pukul 20.15 WIB petugas melakukan control delivery dan berhasil 

menangkap M di pintu keluar tol Kamal Raya (M berperan sebagai penunjuk 

jalan kontainer menuju gudang penimbunan, yaitu di Jalan Kamal Raya No. 

12 A Blok I 7, Jakarta Utara). 

7. Petugas kemudian melakukan pengembangan, untuk selanjutnya barang bukti 

kontainer dan tersangka dibawa ke BNN. Selanjutnya dilakukan penyelidikan 

dan penyidikan lebih lanjut guna mendapatkan kepastian hukum atas kasus 

tersebut. 

8. Dari hasil pemeriksaan kontainer, dengan disaksikan tersangka, petugas 

menemukan 12 kardus warna cokelat polos tanpa identitas (tanpa kode atau 

tulisan apapun). Setelah dilakukan pemeriksaan, 11 kardus berisi 12 bungkus 

kemasan warna kuning emas polos, dan 1 kardus lainnya berisi 14 kemasan 

warna kuning emas polos. Setelah dilakukan penghitungan, jumlah barang 

bukti Narkotika yang berhasil disita adalah sebanyak ± 1.412.476 butir ekstasi 

dengan berat total 3.784.358 Gram. 

9. Sementara itu, di hari yang sama pada pukul 20.00 WIB petugas melakukan 

penangkapan tersangka lainnya berinisial S, oknum anggota Koperasi 
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Primkop Kalta dan AR (karyawan Primkop Kalta), di Jalan Tongkol, Jakarta 

Utara. 

10. Pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 18.00 WIB petugas menangkap tersangka 

lainnya, yaitu MM di Jalan Semper Raya. Selanjutnya, pukul 23.00 WIB, 

petugas berhasil mengamankan J di Jalan Enggano Blok B No. 10, Tanjung 

Priok, Jakarta Utara. Total tersangka yang berhasil diamankan oleh BNN 

berjumlah : 8 orang dengan inisial S, RS, R, A, M, AR, MM, dan J. Untuk 

diperiksa untuk mencari kemungkinan ada tersangka lainnya.33 

Disini, oknum anggota Bais TNI tersebut dapat diklasifikasikan tertangkap 

tangan karena telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat 19 KUHAP, dimana 

tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan 

tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. 

Sesuai dengan fakta hukum dalam kronologis kejadian diatas, bahwa BNN 

mengetahui adanya penyelundupan narkotika setelah beberapa saat tindak pidana itu 

dilakukan oleh oknum anggota Bais TNI dan komplotannya.  

Setelah mengetahui terjadinya tindak pidana itu, BNN sesegera mungkin 

melakukan penangkapan terhadap oknum anggota Bais TNI tersebut. Menurut M. 

Karjadi dan R Soesilo dalam bukunya yang berjudul “KUHAP Dengan Penjelasan 

Resmi Dan Komentarnya”  dijelaskan bahwa “segera sesudah beberapa saat tindak 

                                                             

33 Justicia News, “BNN Gagalkan Penyelundupan 1,5 Juta Butir Ekstasi”, 
http://justisianews.com/bnn-gagalkan-penyelundupan-15-juta-butir-ekstasi/, 28 Mei 2012, dikunjungi 
pada tanggal 3 Desember 2012. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Dimas Satrio Hutomo



52 
 

 
 

pidana itu dilakukan” tidak bisa dipastikan berapa lama jangka waktunya, namun 

menurut mereka, peristiwa itu masih dalam keadaan “hangat”, sehingga atas dasar 

pasal 111 ayat 1 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, 

sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, 

ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan 

beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik dan penyidik. Setiap orang disini 

dapat ditafsirkan sebagai anggota BNN, Polri, atau TNI asalkan tertangkap tangan, 

sehingga tindakan darurat yang dilakukan BNN tersebut, secara prosedural hukum 

acara (baik hukum acara untuk militer maupun hukum acara bagi masyarakat umum) 

merupakan sebuah tindakan yang sah. 

 Namun, setelah dilakukan penangkapan untuk sementara yang sifatnya darurat 

oleh BNN, sesuai dengan pasal 111 KUHAP maka, segera setelah itu diserahkan 

kepada penyelidik dan penyidik. Penyelidik dan penyidik disini ditafsirkan adalah 

penyelidik dan penyidik sesuai dengan kompetensi masing-masing menurut hukum 

acara yang diberlakukan pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. 

Dalam studi kasus itu, maka penyelidik dan penyidik yang dimaksud adalah 

ANKUM, Polisi Milter, dan Oditur Militer, sehingga setelah BNN menangkap 

oknum Bais TNI tersebut, segera setelah itu diserahkan kepada ANKUM 

kesatuannya, lalu atas perintah dan kordinasi ANKUM, dilakukanlah penyidikan oleh 

Polisi Militer. Proses penyerahan oknum Bais TNI yang ditangkap oleh BNN tersebut 

kepada ANKUM dan Polisi Militer secepat mungkin harus dilakukan, demi 

menghindari kesewenang-wenangan yang bukan menjadi wewenang BNN, dan hal 
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tersebut telah dilaksanakan oleh BNN. Hal ini dipertegas oleh Deputi Pemberantasan 

Narkoba BNN, Brigjen Benny Mamoto pada nasional.news.viva.co.id yang 

mengatakan bahwa untuk oknum Bais TNI akan segera diserahkan kepada Polisi 

Militer guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.34 

 Namun dalam beberapa media cetak maupun elektronik, diberitakan bahwa 

sebelum diserahkan kepada Polisi Militer dan ANKUMnya, BNN sempat melakukan 

penahanan, penyelidikan, serta penyidikan sementara guna pengembangan kasus 

demi menemukan tersangka lainnya namun atas seizin dan kordinasi dari ANKUM 

nya karena telah terjadi perkara koneksitas disini. Rangkaian proses penyelidikan dan 

penyidikan dari awal hingga akhir tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh 

suatu tim gabungan yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan penyidik BNN karena 

dalam studi kasus tersebut oknum prajurit TNI itu melakukan tindak pidana narkotika 

bersama-sama masyarakat sipil lainnya (perkara koneksitas). 

 Penyidikan terhadap suatu perkara dimana perkara tersebut dilakukan 

bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan 

yustisiabel peradilan umum (perkara koneksitas) seperti pada kasus tersebut 

dilaksanakan oleh suatu tim gabungan yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan 

Penyidik dalam lingkungan peradilan umum (dalam hal ini adalah penyidik BNN) 

sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk 

                                                             
34 Desy Afrianti dan Luqman Rimad, “1,4 Juta Ekstasi untuk "BAIS TNI" Dimusnahkan”, 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/322588-1-4-juta-ekstasi-ke-bais-tni-dimusnahkan, Jum'at, 8 
Juni 2012, dikunjungi pada tanggal 3 Desember 2012 
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penyidikan perkara pidana (pasal 198 ayat 2 UU Peradilan Militer). Pada proses awal, 

BNN diperbolehkan melakukan penahanan, penyelidikan, serta penyidikan sementara 

guna pengembangan kasus demi menemukan tersangka lainnya namun tetap atas 

seizin ANKUM. Pada proses selanjutnya, tersangka oknum anggota TNI yang 

melakukan tindak pidana narkotika tersebut diserahkan BNN kepada Polisi Militer 

untuk disidik lebih lanjut sesuai dengan Kesatuannya masing-masing dan 

dilimpahkan berkas penyidikannya kepada Oditur untuk dilaksanakan proses 

penuntutan.  

 Apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu terletak 

pada kepentingan umum sehingga perkara tersebut harus diadili oleh Pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara segera membuat 

surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut 

Umum untuk dijadikan dasar pengajuan perkara itu kepada pengadilan negeri yang 

berwenang (pasal 200 ayat 1 UU Peradilan Militer). Namun jika titik berat kerugian 

yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer sehingga perkara tersebut harus 

diadili oleh peradilan militer, maka kewenangan penuntutan tetap berada pada Oditur 

yang pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Militer dilakukan oleh Perwira Penyerah 

Perkara. 

 Walaupun penyidikan perkara koneksitas tersebut 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 
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penyidik BNN diperbolehkan untuk melakukan penahanan dan penyidikan yang 

sifatnya sementara terhadap oknum anggota TNI tersebut dalam perkara koneksitas, 

namun penyidikan dalam tahapan selanjutnya hingga penyerahan berkas perkara 

kepada Oditur tetap dilakukan oleh Polisi Militer (bukan penyidik BNN). Karena 

perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Menurut Moch. Fasisal Salam, hukum acara yang 

berlaku bagi militer adalah khusus dan harus berpedoman pada asas dan ciri-ciri tata 

kehidupan militer yaitu: 

a. Asas Kesatuan Komando. 

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan 

mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap 

kesatuan dan anak buahnya.  

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya. 

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer, komandan berfungsi 

sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus 

bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini 

adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. 

c. Asas Kepentingan Militer. 

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan 

militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. 

Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu 

diseimbangkan dengan kepentingan hukum. 
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 HAPMIL  disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan 

berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam 

KUHAP dan undang-undang lainnya dengan berbagai kekhususan acara yang 

bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Berdasarkan pendekatan 

kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan 

militer, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam 

KUHAP maupun undang-undang lainnya dapat diberlakukan jika belum diatur dalam 

UU Peradilan Militer.  

 Terhadap materi atau hal-hal yang dengan tegas telah diatur dalam dalam 

HAPMIL (khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan) maka beberapa 

ketentuan dalam KUHAP dan UU Narkotika yang baru tidak diberlakukan. Di dalam 

UU Peradilan Militer, militer tidak menyatakan secara tegas bahwa KUHAP dan UU 

Narkotika yang baru berlaku sebagai pedoman, namun walaupun hal tersebut tidak 

dinyatakan secara tegas, apabila hal-hal yang tidak diatur dalam HAPMIL, tetapi 

diatur dalam KUHAP ataupun UU Narkotika yang baru, sepanjang tidak bertentangan 

dengan HAPMIL serta asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer maka hal tersebut 

dapat diberlakukan. Hal ini sangat logis mengingat dalam KUHAP maupun UU 

Narkotika yang baru banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak diatur 

dalam HAPMIL, maka peraturan-peraturan baru tersebut yang dikhawatirkan akan 

menggerogoti asas kesatuan komando (unity of command) serta hubungan atasan-
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bawahan sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Militer dinyatakan tidak 

diberlakukan pada peradilan militer.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Moch. Faisal Salam II, Op. Cit., h. 56 
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