
BAB III 

WEWENANG PENYIDIK ANTARA POLRI DAN BNN DALAM PROSES 

PENYIDIKAN NARKOTIKA 

 

3.1 Wewenang BNN dalam Penyidikan Narkotika 

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkotika nasional 

(selanjutnya disingkat PP 1/2009).   

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah 
Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekusor narkotika, juga melaksanakan pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika dan bahan adiktif lain. 
 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi 

penyidik BNN27 adalah : 

a. Warga Negara Republik Indonesia;  

b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. sehat jasmani dan rohani;  

d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi;  

e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

                                                           
27Pasal 2 ayat (2) PP 1/2009  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERKARA 
NARKOTIKA

RIDHO WICAKSONO



f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan 

umum dan/atau kejahatan narkotika;  

g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN 

Tugas BNN sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UU Narkotika 

adalah sebagai berikut : 

BNN mempunyai tugas: 
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 Negara Republik 
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; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

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 terhadap 
perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 

j.    membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 

 

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara 

aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang 
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hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP  yang termuat 

dalam HIR.28 Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem Lex 

specialis derogat legi generali yaitu peraturan yang khusus mengalahkan 

peraturan yang umum,29 maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur 

berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara 

narkotika. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU 

Narkotika yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu 

penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus 

narkotika dilakukan oleh BNN. 

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkotika adalah sebagaimana 

disebutkan dalam UU Narkotika sebagai berikut : 

 
Pasal 71 
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. 

 

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN 

                                                           
28Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), (Depok : Pena Multi Media, 2008), hlm. 124  

29Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Op.cit  
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diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses 

penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam 

UU Narkotika : 

Pasal 75 
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 
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. 

 
Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga juga disebutkan dalam 

pasal 80 UU Narkotika : 

Pasal 80 
Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga 
berwenang: 
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 
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h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti di luar negeri. 
 

Tina Asmarawati30 menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan 

pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan 

prekusor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang 

sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada 

BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga 

ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementrian (LKNP). 

Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap 

kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Dengan 

penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. 

Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan 

penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. 

 
3.2 Wewenang Polri dalam Penyidikan Narkotika 

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang 

bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas 

untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 

1945) pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa “ Kepolisian  

Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga kemanan  

                                                           
30Tina Asmarawati, Delik-delik yang Berada di Luar KUHP, Deepublush, Yogyakarta, 

2015, hal. 119-120 
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dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. 

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian 

polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri”.  

Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana 

amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum 

Indonesia. Pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi 

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. 

jika mengacu pada aturan ini maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa 

melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang diberi wewenang 

khusus.  

PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan 

penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A disebutkan bahwa : 

Pasal 3A  
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
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a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 
(dua) tahun;  

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;  
c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain 

yang setara;  
d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;  
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;  
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling 
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang 
penyidikan.  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan 
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang 
membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.  

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bekerja sama dengan instansi terkait. 
 

Artinya yang bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang 

memenuhi syarat di atas. Termasuk dalam tindak pidana narkotika, polisi juga 

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam 

penyidikan kasus narkotika polisi bukan penyidik tunggal, melainkan 

bersama-bersama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan 

oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam UU Narkotika sebagai berikut : 

Pasal 81 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 
berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
 
Pasal 84 
Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara 
tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula 
sebaliknya. 
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Pasal 87 
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik 

BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib 
melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada 
hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan 

tahun dilakukan penyitaan; 
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; dan 
d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan 

penyitaan. 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan 
tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri 
setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 
 

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. 

 
Pasal 92 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 
wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam 
waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat 
ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan 
dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan 
pelatihan. 
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Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan 

BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait 

penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang 

melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. 

Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara 

Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. 

Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah 

bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana 

narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, 

siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara 

jelas dan komprehensif. 

 
3.3 Akibat Hukum dari Kewenangan Penyidikan Terhadap Narkotika oleh 

Polri dan BNN 

Penyidikan terhadap kasus narkotika bisa dilakukan oleh polisi bekerja 

sama dengan BNN. Dalam melakukan penyidikan, polisi harus berkoordinasi 

dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada 

BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkotika 

(pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama 

dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa 

kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta 

penyalahgunaan narkotika, melakukan penyitaan terhadap narkotika, 

memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, 
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menyisihkan sebagaian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, 

dan memusnahkan narkotika. Abdul Gaffar Ruskhan31 menyatakan bahwa 

selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga juga ada satuan yang menangani 

narkotika, sebut saja Satuan Tugas Narkoba, Unit V Narkotika, Satuan I 

Narkotika Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, dan 

Direktorat Narkoba Mabes Polri. 

3.3.1 Tumpang Tindih (Overlapping) Kewenangan 

Kewenangan yang sama ini berpotensi menimbulkan gesekan 

dan pertentangan dalam menggunakan kewenangan. Gesekan dan 

pertentangan tersebut karena dua lembaga tersebut memiliki 

kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara polisi dan BNN 

ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. 

Pada dasarnya sistem peradilan pidana Indonesia dibuat agar tahapan 

dalam proses acara pidana di Indonesia jelas. Tujuan pembuatan 

proses sistem peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagai salah 

satu cara agar dalam tahapan tersebut terdapat sistem kontrol secara 

horizontal. Selain bertujuan agar terjadi kontrol, perbedaan tugas dan 

wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan pidana juga 

mengetahui batas-batas tugas dan wewenangnya masing-masing dan 

tidak terjadi tumpang tindih. 

KUHAP menganut sebuah sistem penyelesaian pidana secara 

terpadu atau integrated criminal justice systems atau integrated 

                                                           
31Abdul Gaffar Ruskhan, Kompas Bahasa Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 50 
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criminal justice process. Sebagai suatu sistem, proses penegakan 

hukum pidana ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) 

wewenang diantara setiap komponen atau aparat penegak hukum, 

yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim 

sebagai aparat yang berwenang mengadili. Diferensiasi tersebut 

dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang 

lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, 

diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang 

tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada perkara yang tidak 

ditangani oleh aparat sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada 

aparat yang khusus menanganinya.32  

Selain itu diferensiasi fungsi merupakan cara untuk menciptakan 

fungsi pengawasan atau saling mengawasi secara horizontal diantara 

aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara 

terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). 

Mekanisme pengawasan secara horizontal tersebut juga dimaksudkan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak 

hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang.33 

                                                           
32Efi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), Op.cit, hlm. 124-125 

33Ibid 
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Perbedaan fungsi tersebut juga mengandung pengertian 

pembagian peran (sharing of power) antara kewenangan penyidikan 

yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan oleh 

kejaksaan. Diferensiasi ini bersifat internal yaitu pembedaan 

wewenang diantara aparat penegak penegak hukum dalam satu ranah 

eksekutif. Sementara itu dalam satu sistem walalupun setiap 

komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan 

komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara 

terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan 

komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak 

tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada 

komponen tertentu sebagai pengecualian. Hal ini akan mengakibatkan 

adanya tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak 

terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas 

mengenai pengecualian tersebut.34 

Tujuan dari dibuatnya sistem peradilan pidana dengan terdiri 

dari beberapa tahapan dan setiap petugas dengan kewenangan berbeda 

dalam setiap tahapan seperti polisi bertugas melakukan penyidikan 

dan jaksa penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan adalah 

sebagai berikut : 

a. Memahami ruang lingkup tugas dan wewenangnya 

                                                           
34Ibid 
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b. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya (untuk 

menghindari ketidakjelasan siapa yang menangani ketika terjadi 

sebuah kejadian karena terdapat dua komponen yang memiliki 

tugas yang sama) 

c. Tidak ada perkara yang tidak ditangani oleh petugas penegak 

hukum 

d. Adanya fungsi pengawasan atau kontrol horizontal dari komponen 

yang satu kepada komponen lainnya agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah sistem peradilan 

pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam setiap tahapan tersebut 

terdapat satu petugas yang khusus melaksanakannya, yaitu 

penyelidikan oleh polisi, penyidikan juga merupakan tugas polisi, 

penuntutan dilaksanakan oleh jaksa dan seterusnya. Dalam penyidikan 

polisi memang melibatkan PNS akan tetapi posisi PNS tersebut hanya 

sebagai penyidik pembantu. Pembagian tugas ini agar  tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih yang 

dimaksud disini adalah tidak ada proses yang merupakan kewenangan 

dua petugas sehingga tidak ada petugas yang merasa paling berhak 

melakukan sebuah tugas dari petugas yang lain (perebutan 

kewenangan). jika tumpang tindih kewenangan ini terjadi maka suatu 

tindak pidana tidak akan cepat terproses karena petugas yang bertugas 
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lebih fokus menentukan siapa yang berhak, bukan fokus 

menyelesaikan suatu tindak pidana. 

Dalam penyidikan kasus narkotika polisi dan BNN sama-sama 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini 

berpotensi menimbulkan situasi dimana akan terjadi tumpang tindih. 

Bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dalam sebuah kasus 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika antara polisi dan BNN saling 

merasa berhak untuk melakukan penyidikan satu sama lain atau 

sebaliknya kedua-duanya sama-sama merasa tidak berhak untuk 

melakukan penyidikan karena alasan-alasan tertentu. Tumpang tindih 

kewenangan ini sangat potensial terjadi mengingat keduanya sama-

sama berhak melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika. 

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu 

berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang 

memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak 

selalu memiliki keabsahan35. Kewenangan melakukan penyidikan 

antara polisi dan BNN apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan 

pidana yaitu sistem pidana sebagai suatu sistem integral, dimana 

pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi 

tumpang tindih. Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara jelas 

bagaimana batasan kewenangan kasus narkotika seperti apa yang bisa 

                                                           
35Ramlan S., Memahami Ilmu Politik, Grasindo: Jakarta, 2010, hal. 85 
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ditangani oleh polisi dan yang mana yang merupakan kewenangan 

BNN. Hal ini berpotensi menimbulkan overlapping (tumpang 

tindih)36. 

3.3.2 Penanganan Perkara Narkotika 

Sebagaimana sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa 

tumpang tindih kewenangan tersebut bisa menyebabkan 

terbengkalainya kasus yang terjadi karena tak kunjung ditangani 

akibat dari tumpang tindih tersebut. Padahal dalam kasus 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan penanganan 

yang cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 UU 

Narkotika sebagai berikut : 

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari 
perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian 
secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak 
pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, 
peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses 
pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Kasus narkotika membutuhkan penanganan yang cepat yaitu 

diajukan secepatnya agar dapat diselesaikan secepatnya. Proses cepat 

tersebut mulai dari pemeriksaan sampai proses selanjutnya. Hal ini 

                                                           
36M. Sahid, Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diakses dari 

http%3A%2F%2Fhukum.studentjournal.ub.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownlo

ad%2F684%2F671&ei=J1SJVIP9MMyLuwSyrIHIDw&usg=AFQjCNGiqrP1Fhu, 11/12/2014 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERKARA 
NARKOTIKA

RIDHO WICAKSONO



sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 74 ayat (1) UU 

Narkotika sebagai berikut “Dalam ketentuan ini yang dimaksud 

dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, 

pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau 

eksekusi”. 

Oleh karena tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan 

molornya proses penyidikan maka amanat UU Narkotika agar kasus 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan 

secepatnya tidak akan tercapai. Apalagi penyidikan terhadap kasus 

narkotika, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

pengungkapan kasus narkotika harus dilakukan oleh orang-orang yang 

benar-benar profesional karena pengungkapannya yang sangat sulit. 

Oleh karena pengungkapan yang sulit itu pula penyidik diberi 

wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan 

bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan 

penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Jadi penyidik membutuhkan 

waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa 

mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat 

sesuai dengan amanat UU Narkotika. 

Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana 

narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses 

pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin 

meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban 
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yang semakin meluas terutama anak-anak, remaja dan generasi muda 

lainnya. Akan tetapi masalah yang timbul dalam pemberantasan 

narkotika ini adalah adanya dualisme karena masing-masing penyidik 

merasa berhak melakukan penyidikan. Kondisi ini bisa menciptakan 

kerugian karena bisa menghambat proses penyidikan. Sebagai 

akibatnya dari dualisme tersebut sangat berpotensial terhadap 

terjadinya overlapping (tumpang tindih). Hal ini tidak terlepas dari 

prestise dan prestasi masing-masing penyidik karena tindak pidana 

narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka 

pengembangan karir atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika.37 

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kewenangan 

penyidikan merupakan hal yang urgen dalam hukum pidana. Hal ini 

karena kewenangan penyidikan merupakan salah satu tahapan dalam 

fungsionalisasi dari hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan 

penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri 

dari tiga tahap kebijakan yaitu tahapa kebijakan formulatif-legislatif, 

tahap kebijakan yudikatif-aplikatif, tahap kebijakan eksekutif-

administratif. Dari tahapan kebijakan tersebut, maka menghasilkan 

                                                           
37Ibid 
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tahap fungsionalisasi dari hukum pidana yang salah satunya adalah 

penetapan kebijakan atau kewenangan penyidikan.38 

Menurut Didik Endro Purwoleksono,39 menyatakan bahwa 

proses bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar peraturan perundang-undangan 

(termasuk salah satu prosesnya adalah penyidikan) merupakan bagian 

terpenting dalam hukum pidana. Menurutnya hukum pidana (termasuk 

tindak pidana narkotika) merupakan bagian dari keseluruhan hukum 

yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan salah satunya adalah untuk menentukan proses 

penanganan terhadap pelanggaran atas suatu peraturan perundang-

undangan. 

Kewenangan penyidikan merupakan hal penting untuk diatur 

kejelasannya dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana 

narkotika. Jika kegiatan penyidikan terganggu karena ketidakjelasan 

batasan fungsi penyidikan yang pada akhirnya mengakibatkan 

tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses 

pemberantasan narkotika akan terganggu. Padahal Nana Supriatna40 

                                                           
38Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, 

Grasindo, Jakarta, 2012, h. 339 

39Didik Endro  Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University: Surabaya, 2013, h. 3 

40Nana Supriatna, IPS Terpadu, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 142 
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menyatakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang 

membutuhkan gerak cepat dalam memberantasnya. 

Bagi masyarakat Internasional, Indonesia tidak lagi dipandang 

sebagai negara tujuan, melainkan sudah menjadi negara produsen 

narkotika. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan narkotika 

(yang mempunyai efek buruk) harus segera diberantas dengan cepat41. 

Efek buruk yang dimaksud dari narkotika adalah infeksi HIV/AIDS, 

hepatitis C/B, pengerasan hati, radang jantung, sakit ulu hati, pikun, 

depresi, dan psikologis. Di samping itu berakibat hubungan tidak baik 

dengan keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau tempat kerja, masalah 

keungan, terlibat perbuatan ilegal, kecelakaan, dan bahkan 

kematian42.Jika penyalah guna narkotika menggunakan jarum suntik, 

maka penyakit HIV/AIDS dan hepatitis B/C bisa meningkat dan 

mennular kepada pasangannya43. Selain itu, mengapa narkotika 

membutuhkan aparat dan aturan yang jelas dan pasti karena narkotika 

merupakan merupakan tindak pidana yang sulit diberantas44. 
                                                           

41Tim Hukum Praktis, Menghadapi Kasus Pidana, RAS, Depok, 2010, hal. 96 

42Lydia Harlina Martono et all, Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis 

Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1 

43Satya Joewana, Gangguan Mental & Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: 

Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba, EGC:Jakarta, 2005, h. 81.  

44Lydia Harlina Martono et all, Peran Orang Tua Mencegah Narkotika, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2008, hal. 93 
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Meskipun si tersangka sudah diberi hukuman mati, akan tetapi masih 

saja marak tindak pidana narkotika45. Narkotika sulit diberantas 

karena penyalah guna narkotika ada yang diberi sanksi rehabilitasi, 

tidak diberi sanksi pidana penjara karena dianggap sebagai korban46. 

3.3.3 Pembagian Kewenangan Penyidikan 

Pembagian kewenangan seharusnya dibuat dengan mekanisme 

yang efektif dan efisien sehingga persaingan tidak sehat bisa 

terhindarkan. Agar gesekan antara BNN dan polisi tidak terjadi 

dikemudian hari. Selain gesekan antara kedua belah pihak, hal lain 

yang harus dipertimbangkan adalah berhamburnya uang jika terdapat 

kedua lembaga (polisi dan BNN) sama-sama melakukan penyidikan.47 

Hal ini karena penyidikan membutuhkan biaya yang besar. Sejajar 

dengan harga narkotika yang juga mahal48. 

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa untuk melakukan 

pemberantasan terhadap narkotika, membutuhkan biaya yang sangat 

                                                           
45Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat Hukum tertinggi, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 233 

46Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 140 

47Krisman Purwoko, Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas, diakses dari 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/03/14/169312-polri-dan-bnn-perlu-

pembagian-kerja-jelas, 11/12/2014 

48Iman Budhi Santosa, Kisah Polah Tingkah : Potret Gaya Hidup Transformatif, LKiS: 

Yogyakarta, 2001,  165 
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mahal49. Hal tersebut dalam tatanan normal. Jika dalam tatanan 

penyidikan terdapat dua pihak yang melakukan penyidikan, maka 

biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih besar lagi. 

Jalan yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut 

menurut Andrianus Meliala (Kriminolog Universitas Indonesia)50 bisa 

dilakukan dengan pembagian kerja yang jelas antara polisi dan BNN. 

Hal ini selain bertujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus 

menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak yang 

pada saat ini masih memiliki kewenangan yang sama. Selain itu 

pembagian tugas yang jelas antara polisi dan BNN bisa 

menghilangkan potensi overlapping (tumpang tindih) atau 

penyerobotan dalam melakukan penyidikan. Dalam membandingkan 

kewenangan Penyidik Polri dan BNN, digunakan berbagai peraturan 

perundang-undangan di bidang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

Hal itu disebabkan karena Undang-Undang tentang Narkotika 

Merupakan Undang-Undang pidana khusus yang artinya merupakan 

undang-undang pidana selain KUHP, yang merupakan induk 

peraturan hukum pidana. Dalam Undang-Undang tentang Narkotika 

                                                           
49Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim 

Konstitusi, Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009, hal. 269 

50Krisman Purwoko, Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas, Loc.cit 
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