
diatur juga mengenai ketentuan beracaranya, yaitu dalam Pasal 73-

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sehingga kedudukan 

Undang-Undang tentang Narkotika adalah sebagai pelengkap 

KUHAP. Bila dalam Undang-Undang tentang Narkotika tidak 

ditentukan lain, maka ketentuan beracaranya menunjuk pada KUHAP. 

Selain itu, dalam membahas kewenangan Polri, perlu untuk 

mengetahui wewenang Polri secara umum dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sehingga dapat diketahui kewenangan manakah yang dipergunakan 

dalam penyidikan tindak pidana Narkotika dan mana yang tidak.  

.  

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Proses Penyidikan BNN dan Polri Terhadap Tersangka Narkotika 

Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika 
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Proses penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran 

narkotika adalah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pra penyidikan, 

yaitu mencari informasi dan barang bukti. Pencarian informasi 

dilakukan dengan cara membuka ruang pengaduan dari masyarakat. 

Proses pencarian barang bukti bisa dilakukan dengan cara Observasi 

(Pengamatan terhadap sasaran target), Surveillance (pembuntutan 

terhadap target), Undercover penyamaran dilakukan oleh petugas 

kedalam kelompok jaringan. UndercoverBuy (kegiatan penyamaran 

biasanya dilakukan dengan pembelian terselubung), Controlled 

Delivery (kegiatan pembuntutan terhadap sasaran), dan Phone Intercep 

(penyadapan telepon yang dilakukan terhadap telpon sasaran). 

Tahapan proses penyidikan 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. 
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f. 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. 

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

h. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka 

i. Menghentikan proses penyidikan jika tidak terdapat bukti yang 

cukup.  

BNN mendapat wewenang secara atribusi karena undang-undang 

yang memberikan kewenangan itu pada BNN, diberinya kewenangan 

yang lebih besar pada BNN untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

Narkotika membuat Polri bukanlah satu-satunya lembaga besar dalam 

proses penyidikan dalam perkara narkotika, akan tetapi tidak diatur 

batasannya seperti apa. Artinya kewenangan yang diberikan kepada 

BNN tersebut merupakan kewenangan tak terbatas dari UU Narkotika, 

kewenangan tak terbatas itu berpeluang menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang. 

 

4.1.2 Wewenang Penyidik Antara Polri Dan BNN Dalam Proses 

Penyidikan Narkotika 

Polisi dan BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran 
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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, menyisihkan sebagaian kecil barang sitaan sebagai 

sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkotika. Kesamaan 

wewenang ini bisa menimbulkan tumpang tindih (overlapping) atau 

dualisme dalam melakukan penyidikan. tumpang tindih ini bisa 

berakibat terhadap perebutan kewenangan atau sama-sama melakukan 

penyidikan terhadap kasus yang sama. 

 

 

 

 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

a. Dibuatnya batasan dalam setiap tahapan penyidikan yang boleh dilakukan 

oleh BNN 

b. Dibuatnya batasan kewenangan penyidikan antara polisi dan BNN 
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