
BAB II 

PROSES PENYIDIKAN BNN DAN POLRI TERHADAP TERSANGKA 

NARKOTIKA MENGACU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 

 

2.1 Bentuk Kejahatan Narkotika 

Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang 

meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, 

telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-

perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet 

yang menentukan demikian.13 

Pada dasarnya narkotika boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 UU Narkotika. Berikut penjelasan dari pasal 7 UU Narkotika 

dalam penjelasan UU Narkotika tersebut : 

 
Pasal 7 
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk 
pelayanan rehabilitasi medis. 
Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk 
kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk 
kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan 
serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

                                                           
13 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.78 
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yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, 
penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. 
Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah 
termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika 
dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai 
dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.  

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan narkotika 

adalah kejahatan namun mendapatkan pengecualian untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dikarenakan 

berpotensi disalahgunakan, maka kemudian dilarang.  

 

2.2 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 

Pengertian penyidikan tidak ditemukan dalam UU Narkotika, 

melainkan hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Pasal 1 

KUHAP menyebutkan bahwa : 

Pasal 1 
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 
10. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan; 

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
dan guna menemukan tersangkanya; 

 

Berdasarkan pasal tersebut maka penyidikan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang 

terjadinya suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan dan mengarahkan 
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siapa pelaku dari suatu tindak pidana tersebut. Penyidikan sama halnya 

dengan kata opsporing atau interrogation. Penyidikan berasal dari kata 

“sidik”. Pembentuk KUHAP ini dalam memberikan pengertian penyidikan 

bermaksud memberikan pengertian yaitu bahwa penyidikan adalah tindakan 

untuk melakukan lebih lanjut dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas 

suatu kasus.14 

Jika menilik pada pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan dilakukan 

semata-mata karena untuk menentukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. 

Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti 

yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. 

Tindakan penyidikan merupakan salah satu proses atau salah satu 

komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu sistem mengenai proses 

dalam menyelesaikan kasus pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri 

dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat komponen tersebut 

saling berkaitan, dalam artian satu proses sangat bergantung terhadap proses 

sebelumnya. Urutan dalam komponen tersebut merupakan tahapan yang harus 

berjalan secara teratur dan tidak boleh ada yang mendahului atau 

mengakhirkan.15Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan sesuai urutannya. 

                                                           
14Muhammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Op.cit, h.43-44 

15Ibid, h.50 
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Penyidikan harus dilakukan setelah penyelidikan, penuntutan baru boleh 

dilakukan setelah adanya penyidikan dan seterusnya.16 

Pada dasarnya pengaturan tentang penyidikan sudah diatur dalam 

KUHAP sebagai induk dari pengaturan acara pidana. KUHAP ini berlaku 

untuk semua proses acara pidana. Akan tetapi peraturan perundang-undangan 

yang lain yang mengatur tindak pidana khusus boleh boleh secara khusus 

mengatur tentang acara pidana. Tindak pidana khusus tersebut diantaranya 

adalah terorisme, korupsi, dan tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai dengan 

salah satu konsep sistem hukum Indonesia yaitu peraturan yang khusus 

mengalahkan peraturan yang umum (Lex specialis derogat legi generali).17 

Begitupun dengan apa yang diatur dalam UU Narkotika yang juga 

mengatur tentang salah satu tahapan acara pidana yaitu penyidikan kendati 

pengaturan penyidikan sudah ada dalam KUHAP. Dalam UU Narkotika 

disebutkan bahwa : 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

 

Artinya KUHAP masih berlaku dalam proses hukum acara pidana 

narkotika selama tidak diatur secara khusus dalam UU Narkotika. Akan 

tetapi, UU Narkotika mengatur secara khusus hukum acara pidana yang akan 

                                                           
16Rahardi Ramelan, Cipinang Desa Tertinggal, Op.cit 

17Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 90  
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dipakai untuk melakukan serangkaian hukum acara pidana narkotika, 

termasuk dalam proses penyidikan. 

Kegiatan penyidikan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan 

kegiatan pra penyidikan. Kegaitan pra penyidikan tersebut adalah 

mendapatkan informasi dari masyarakat yang disampaikan secara terbuka, 

dan informasi dari masyarakat yang sifat rahasia dan tertutup. Setelah 

mendapatkan informasi tersebut kemudian dibuatlah laporan informasi.18 

Sama dengan tindak pidana lainnya, penyidikan narkotika dimulai 

dengan ditemukannya barang bukti. Upaya pencarian barang bukti dilakukan 

dengan19 : 

a. Observasi yaitu Pengamatan terhadap sasaran target, tempat, dan barang 

yang dicurigai sebagai narkotika. 

b. Surveillance, pembuntutan terhadap orang, sasaran atau target dengan 

tujuan mengontrol, mengarahkan dan pengawasan (mata-mata). 

c. Undercover, penyamaran dilakukan oleh petugas kedalam kelompok 

jaringan.  

d. UndercoverBuy, kegiatan penyamaran biasanya dilakukan dengan 

pembelian terselubung terhadap orang yang diduga mengedarkan 

narkotika. Menurut surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 

Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan 

                                                           
18Nadhira, Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional, Jurnal 

Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III Desember 2010: 246-259 

19Ibid. 
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Rehabilitasi, pembelian terselubung tersebut dilakukan agar bisa 

melakukan tangkap tangan. 

e. Controlled Delivery, kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan 

atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai 

bagian dari jaringan. 

f. Phone Intercep, penyadapan telepon yang dilakukan terhadap telpon 

sasaran. 

Tahapan proses penyidikan dalam pasal 75 UU Narkotika dapat 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 

dan peredaran narkotika. 

b. Memanggil orang-orang tertentu yang bisa dijadikan saksi 

c. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti atas penyalahgunaan 

dan peredaran narkotika. Bisa menggunakan teknik pembelian 

terselubung. 

d. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika 

yang disita. 

e. Memeriksa dokumen atau surat yang bisa mendukung penyidikan. 

f. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan 

dan peredaran narkotika. 

g. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka 

h. Menghentikan proses penyidikan jika tidak terdapat bukti yang cukup. 
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Kemudian pada pasal 80 butir b disebutkan tentang salah satu proses 

dalam penyidikan yaitu “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”. BNN bisa menyuruh 

Melakukan pemblokiran terhadap rekening yang diduga dari hasil 

penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selanjutnya dalam pasal 90 juga 

disebutkan bahwa : 

Pasal 90 
(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil 
menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di 
laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan 
penyitaan. 

 

Pelaksanaan penyadapan diatur sebagai berikut dalam UU Narkotika : 

Pasal 77 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i 

dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan 
dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat 
penyadapan diterima penyidik. 

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 78 
(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan 

penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari 
ketua pengadilan negeri lebih dahulu. 
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(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan 
negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
 

Kemudian pelaksanaan penyidikan pembelian terselubung diatur 

sebagai berikut dalam pasal 79 UU Narkotika “Teknik penyidikan pembelian 

terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari 

pimpinan”. Berikut bagan proses penyidikan tindak pidana narkotika : 

 

Bagan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah sendiri 

Proses penyidikan dalam tindak pidana narkotika membutuhkan tenaga 

ekstra untuk melakukannya. Hal ini karena untuk mengungkap kasus 

narkotika sulit. Narkotika merupakan benda kecil dan orang yang 

menggunakan atau pengedar sulit untuk diketahui, kecuali diperiksa secara 

Informasi 

Laporan Informasi Pencarian Barang 

Bukti 

Phone Intercep 

Controlled Delivery 

UndercoverBuy 

Undercover 

Surveillance 

Observasi 

Penyidikan 
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intensif atau dilaksanakan serangkaian tes untuk mengetahui apakah 

seseorang menggunakan narkotika atau tidak. 

Maka dari itu proses penyidikan atas kasus narkotika dilakukan dengan 

serangkaian kegiatan yang panjang. Informasi dari pihak ketiga atau 

masyarakat sangat dibutuhkan oleh BNN terkait dengan penyalahgunaan dan 

peredaran narkoba. Setelah itu baru kemudian dilakukan pembuntutan, jual 

beli terselubung, penyadapan, tes laboratorium atau tes urine, dan serangkaian 

tindakan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan kasus narkotika 

sangat sulit. Oleh karenanya penyidik diberi tugas dan wewenang yang luas 

dan berat. Penyadapan merupakan wewenang yang istimewa dalam 

pengungkapan kasus narkotika.  

Menurut Achmad Dimyati Natakusumah,20 penyadapan pada dasarnya 

penyadapan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).21Akan 

tetapi karena dilakukan untuk kepentingan hukum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak, maka penyadapan dibolehkan untuk dilakukan 

kepada aparat penegak hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 75 

butir i UU Narkotika yang mengatur bahwa aparat yang dibolehkan untuk 

melakukan penyadapan adalah BNN. Pengertian penyadapan diatur dalam 

pasal 1 ayat (9) UU Narkotika sebagai berikut : 

                                                           
20Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI 

21Hukumonline.com, KPK Berhak Lakukan Penyadapan, diakses dari 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ac961b655d/kpk-berhak-lakukan-penyadapan, 

10/12/2014 
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Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan 
atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, 
informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui 
telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.22 

 

Dinamika penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

seperti BNN, pada prinsipnya merupakan kegiatan yang kontroversial dan 

menimbulkan pertentangan. Hal tersebut terjadi karena dianggap sebagai 

tindakan invasi terhadap hak-hak pribadi dan hak privasi warga negara. 

Kendati demikian, aktifitas penyadapan merupakan cara yang bermanfaat 

terutama dalam proses penyidikan guna mengungkapkan kasus-kasus pidana. 

Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap 

perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam 

hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan 

yang dianggap efektif23. 

Tindakan penyadapan memang diatur dalam Pasal 77, dan 78 UU 

Narkotika. Kewenangan yang diberikan kepada BNN dalam menungkap 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika tanpa batas yang jelas. Tidak hanya 

kewenangan penyadapan yang diberikan secara bebas, kewenangan 

pembuntutan terhadap orang, penyamaran dan penyamaran dengan pembelian 

terselubung serta pengambilan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium 

tertentu juga merupakan kewenangan tanpa batas. 

                                                           
22Pasal 1 ayat (19), Ibid 

23 Supriyadi W. Eddyono., Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia, ICJR, Jakarta, 

2012,h. 6 
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Padahal penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan 

memiliki kecendrungan yang mengancam HAM. Hal tersebut bisa terjadi jika 

kewenangan penyadapan diberikan dengan pengaturan yang lemah dan 

berada di pihak yang salah (akibat tidak adanya kontrol). Penyadapan menjadi 

rentan untuk disalahgunakan, terutama ketika pengaturan yang ada tidak 

berdasarkan kepada HAM. Selain itu, penyadapan juga rentan disalahgunakan 

ketika penyadapan dijadikan sebagai alat bukti utama dalam penyidikan24. 

Sedangkan pelaksanaan tindakan penyamaran dengan pembelian 

terselubung juga diatur dalam Pasal 79 UU Narkotika. Akan tetapi hal 

tersebut tidak berarti pembatasan terhadap tindakan penyadapan. Pada 

dasarnya memang pada Pasal 77 UU Narkotika disebutkan bahwa 

penyadapan bisa dilakukan atas ijin dari ketua pengadilan. Akan tetapi dalam 

Pasal 78 UU Narkotika disebutkan bahwa ijin dari pengadilan bisa dilakukan 

setelah melakukan penyadapan apabila berada dalam keadaan terdesak. 

Seperti apa keadaan mendesak tersebut tidak dijelaskan batasannya. Kondisi 

terdesak tersebut tidak digambarkan secara jelas seperti apa. Kondisi inilah 

yang memberikan ruang kosong kepada pihak yang diberikan wewenang 

untuk melakukan penyadapan bisa melakukan penyadapan kapan saja cukup 

dengan menggunakan alasan didesak oleh keadaan. 

Kemudian batasan mengenai pembelian terselubung hanya diatur baru 

boleh dilakukan jika ada perintah dari pimpinan. Akan tetapi tidak diatur 

keberadaan narkotika yang sudah dibeli tersebut, apakah dimusnahkan atau 

                                                           
24 Ibid, h. 6 
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dipergunakan untuk kepentingan lain. ada banyak ruang bebas dan celah yang 

terbukan lebar dari kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan. 

Kewenangan yang bebas dan tak terbatas ini berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang dari pihak yang diamanati wewenang tersebut. 

 Wewenang menurut Phillipus M. Hadjon adalah kekuasaan yuridis akan 

orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikan pada pegawai 

negeri bawahan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat atau boleh 

mereka pegang sesuai dengan/menurut hukum. Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Wewenang merupakan kekuasaan yuridis akan orang-orang 

pribadi dan badan hukum; 

2. Wewenang memberikan pada pegawai negeri bawahan hak-

hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat atau boleh mereka 

pegang sesuai dengan/menurut hukum25. 

Seseorang yang memiliki wewenang berarti berkuasa secara yuridis 

atas orang-orang pribadi dan badan hukum yang berada di bawahnya. 

Kekuasaan itu mengakibatkan orang tersebut dapat memerintah dan 

bertanggung jawab serta bertanggung gugat atas tindakan bawahannya 

sepanjang apa yang diperintahkan olehnya. Tidak hanya itu, seseorang yang 

memiliki wewenang juga memiliki hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang 

boleh mereka pegang menurut hukum. Orang tersebut hanya dapat 

melakukan sesuatu sepanjang sesuatu itu menjadi kewajiban atau hak 
                                                           
25 Phillipus M. Hadjon et al., Pengantar hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2008,h.39 
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mereka sesuai dengan/menurut hukum. Sehingga bagi pemerintah, dasar 

melakukan suatu perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang 

berkaitan dengan suatu jabatan(ambt)26. 

 Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yakni : 

1. Atribusi 

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada jabatan. Dalam artian, 

suatu jabatan itu memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu karena 

memang Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang yang 

memberikannya. 

2. Delegasi 

Delegasi merupakan salah satu bentuk dari pelimpahan suatu 

kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ yang lain 

dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan 

dengan cara delegasi ini mengakibatkan tanggung jawab dan tanggung 

gugatnya juga beralih kepada organ yang mendapat pelimpahan 

kewenangan (delegataris). 

3. Mandat 

Sama halnya dengan delegasi, mandat juga merupakan suatu bentuk 

pelimpahan kewenangan, hanya saja mandat tidak memerlukan 

peraturan perundang-undangan  agar kewenangan tersebut dapat 

beralih. Mandat biasa dilakukan dalam hubungan rutin atasan-

bawahan untuk melakukan hal-hal biasa kecuali dilarang secara tegas. 

                                                           
26 Ibid, h.139 
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Pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang sudah 

dilimpahkan itu lagi setiap saat sehingga tanggung jawab dan 

tanggung gugat pada pelimpahan kewenangan secara mandat tidak 

ikut beralih pada penerima mandat. 

  

  Wewenang merupakan hal yang penting untuk mengkaji suatu 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh pemegang 

jabatan itu sah atau tidak. Dilihat dari sumber wewenang yang telah 

diuraikan diatas, BNN mendapat wewenang secara atribusi karena undang-

undang yang memberikan kewenangan itu pada BNN, yaitu pada pasal 62 

ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : 

 Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-
Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya 
disebut BNN. 
 

  Pada pasal tersebut terlihat jelas bahwa tugas dan wewenang BNN 

yang diberikan oleh Pemerintah adalah melakukan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Perkursor Narkotika. Wewenang dan tugas BNN secara rinci diatur pada 

Bab XI Bagian Ketiga yaitu pada Pasal 70 - Pasal 72 UU Narkotika. 

  Diberinya kewenangan yang lebih besar pada BNN untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika membuat POLRI bukanlah 

satu-satunya lembaga besar dalam proses penyidikan, ketentuan tersebut 

diatur pula pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika : 
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Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 
berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
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