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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang marak terjadi dan 

selalu menarik untuk dibahas adalah tindak pidana narkotika.Penyalahgunaan 

narkotikasaat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan 

dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi 

perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus 

menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-

kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hampir 

disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran 

narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara 

generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang. 

Narkotika pada saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, 

dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh keuntungan 

ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan 

yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau 

mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. 

Berdasarkan press realese Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 

tahunm 2019 BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi ditahun 2019 

telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah 
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barangbukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu 

seberat 5,01 ton, Ekstasisebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir 

yang disita dari sejumlah tempat di seluruhIndonesia. Adapun tersangka kasus 

narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri pada tahun 2019sebanyak 

42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 

jaringansindikat narkotika, sebanyak 84 jaringan sindikat narkotika telah berhasil 

diungkap BNN. Sebanyak84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat 

narkoba internasional, 38 jaringan dalamnegeri/jaringan baru dan 19 jaringan 

sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yangberperan sebagai 

pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah tersebut tentunya 

sangat mencengangkan, oleh sebab itu pada saat ini pemerintah mengintruksikan 

keadaan darurat narkotika.1 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara maka diperlukan perubahan pengaturan tentang narkotika. 

Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika yaitu 

melalui ancaman sanksi pidana berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau 

pidana mati. Disamping juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotikajuga 

untuk mengatur kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang 

rehabilitasi medis dan sosial.2 

                                                 
1Badan Narkotika Nasional, Press Realese Kahir Tahun, Jakarta 20 Desember 2019. 

2 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 

2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 1. 
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Selain beberapa upaya sebagaimana disebut di atas, salah satu upaya untuk 

memberantas narkotika adalah dengan cara melakukan penyitaan ataupun 

perampasan terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika. Adapun jenis 

barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadinya suatu tindak pidana 

narkotika antara lain, jenis narkotika yang ditemukan, uang tunai, kenderaan 

bermotor dan barang bukti lainnya. Penyitaan dan perampasan barang bukti dalam 

tindak pidana narkotika di atur di dalam Pasal 87 dan Pasal 101 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. 

Pasal 87 menentukan: 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik 

BNN yang melakukan penyitaan Narkotika danPrekursor 

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 101 menentukan: 

 

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang 

digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. 
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(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang 

beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap 

perampasan tersebut kepada pengadilan yangbersangkutan 

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah 

pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak 

pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampasuntuk negara 

dan digunakan untuk kepentingan: 

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan 

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. (4)Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau 

aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Jika dilihat dari ketentuan pasal diatas, khususnya Pasal 101 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, jelas bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan 

alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta 

hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut merupakan salah satu 

bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat 

pelaku tindak pidana narkotika. 

Didalam putusan pengadilan terkait tindak pidana narkotika, sudah banyak 

Hakim menetapkan status barang bukti narkotika dirampas untuk Negara 

sebagaimana perintah undang-undang. Sebagaimana contohnya Putusan 

Pengadilan Negeri PlehariNomor : 84/Pid.Sus/2019/PN.Pli. didalam putusan 

tersebut,Hakim menjatuhkan putusan terhadap barang bukti narkotika dirampas 

untuk negara. Tentunya Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti narkotika 
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dirampas untuk negara agar tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan yang 

ilegal,oleh sebab itu Hakim memutuskan agar barang bukti narkotika dirampas 

untuknegara. 

Tetapi, yang menjadi permasalahan adalah didalam putusan tersebut tidak 

dijelaskan mengenai barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara. 

Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan persepsi 

dikalangan masyarakat yang berfikir akan dikemanakan narkotika yang dirampas 

untuk negara. Selain itu, bagi Jaksa Penuntut Umum hal tersebut akan 

menimbulkan banyak permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti 

narkotika yang dirampas untuk negara. Permasalahan tersebut dikarenakan 

didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa barang 

bukti narkotika dapat dirampas untuk negara, tetapi tidak ada aturan lainnya yang 

mengatur tentang peruntukan barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara 

tersebut. Permasalahan bertambah komplek dengan tidak adanya petunjuk dari 

hakim setelah memutuskan barang bukti narkotika dirampas untuk negara. Hakim 

tidak befikir secara lanjut tentang bagaimana nantinya narkotika yang dirampas 

untuk negara, akan digunakan untuk apa atau bagaimana jaksa akan melakukan 

eksekusi terhadap narkotika yang dirampas untuk negara.   Berdasarkan isu 

hukum tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam permasalahan 

tersebut kedalam bentuk tesis dengan judul “EKSEKUSI PUTUSAN 

PENGADILAN TERHADAP BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG 

DIRAMPAS UNTUK NEGARA”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dasar pemikiran perampasan narkotika dan presukusor narkotika pada 

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? 

2. Ratio decidenci putusan pengadilan terkait barang bukti narkotika yang 

dirampas untuk negara ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan tesis ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dasar pemikiran perampasan narkotika dan presukusor 

narkotika pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

2. Untuk menganalisis ratio decidendi putusan pengadilan terkait barang bukti 

narkotika yang dirampas untuk negara. 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat baik dari aspek  praktisi maupun  akademis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis terkait dengan dasar-dasar pemikiran perampasan narkotika 

dan presukusor narkotika pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika 

2. Manfaat praktis untuk membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

eksekusi barang bukti berupa narkotika yang dirampas untuk negara. 
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1.5. Kajian Pustaka 

1.5.1. Konsep Narkotika 

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi 

mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam 

tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, 

semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang 

menyebabkan kelompok masyarakat, terutama di kalangan remaja ingin 

menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang 

mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). 

Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan 

dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah 

suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan 

kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan 

masyarakat.3 Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika 

pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna 

obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk 

menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). 

Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat 

hidup tanpa narkotika. 

Menururt Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, 

pengertian narkotika adalah: 

                                                 
3Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha 

Medika, Yogyakarta, 2013, h. 2 
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri  dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang kemudian 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. 

 

 WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: 

“Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan 

memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau 

oksigen).” Narkotika secara farmakologik adalah Opioida, Seiring berjalannya 

waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru 

menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil 

dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan 

mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang 

tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan 

sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.4 

Berikut ini adalah jenis-jenis yang termasuk narkba dan psikotropika 

yaitu:5 

1. Narkotika 

a. Narkotika Golongan I 

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi 

                                                 
4Ibid. h. 3 

5Ibid., h. 4 
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sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. contohnya: ganja, heroin, 

kokain, opium. 

b. Narkotika Golongan II 

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir 

dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan sertamempunyai potensi tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Contoh: mortina, pentanin, petidin, dan turunannya. 

c. Narkotika Golongan III 

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 

dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan. contohnya: kodein dan turunannya, 

metadon, naltrexon dan sebagainya. 

2. Psikotropika 

a. Golongan I 

Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan 

dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat 

mengakibatkan sindroma ketergantungan. contohnya: MDMA/ekstasi, 

LSD dan STP. MDMA/ Ecstasy LSD (Lysergic Acid Diethylamide). 

b. Golongan II 

Adalah psikotopika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam 

terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. contohnya: amfetamin, 

metilfenidat atau ritalin. 
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c. Golongan III 

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan 

dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: 

lumibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam 

d. Golongan IV 

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan 

dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam 

(BK, mogadon, dumolid), diazepam. 

3. Bahan Adiktif 

Contohnya: Rokok, alkohol, thinner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, 

bensin dan lain sebagainya.  

4. Jenis-jenis Narkoba 

a. Heroin 

b. Ganja 

c. Narkotika 

d. Opiat atau Opium (candu) 

e. Morfin 

f. Heroin atau Putaw 

g. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs 

h. Kokain 

i. Amfetamin 
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j. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ) 

k. Alkohol 

l. Inhalansia atau Solven. 

1.5.2. Konsep Tindak Pidana Narkotika 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk 

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa 

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib 

dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik 

di tingkat pusat maupun daerah.6Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku 

adalah demi terpeliharanya tertib hukum danterjaminnya kepentingan umum.7 

Terkait tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 

sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan 

ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang 

Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, 

akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam 

                                                 
6 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta Bakti. 

Bandung, 1996, h. 7. 

7Ibid., h. 16 
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undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya 

untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan 

diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat 

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah 

sangat membahayakan bagi jiwa manusia. 

Pelaku Tindak PidanaNarkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 

tahun 2009 tentang Narkotika dengan diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Sebagai pengguna 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 

tahun 2009tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun . 

b. Sebagai pengedar 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 dan pasal 112 Undang-

undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 

paling lama 20 tahun ditambah denda. 

c. Sebagai produsen 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 

tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ 

mati ditambah denda. 

 

1.5.3. Konsep Barang Bukti 

Menurut KUHAP, terdapat tahapan dalam proses peradilan pidana, di 

antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana 

yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses 

tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan 
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guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah 

benda-benda yang tersangkut dalam sutau tindak pidana. Benda-benda dimaksud 

lazim dikenal dengan istilah barang bukti.8 

Dalam upaya mencari kebenaran materiil, selain menghimpun alat bukti 

sah, adakalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang-barang 

tertentu yang terkait dengan perkara tersebut.Baik dalam HIR Pasar 316maupun 

pada KUHAP Pasal 194, barang bukti yang disita diserahkan pada pihak yang 

paling berhak menerima kembali. 

Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai pihak yang paling berhak, 

Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat tentang pihak yang paling berhak sebagai 

berikut:9 

“…bahwa  dalam pemeriksaan perkara pidana hakim pada hakikatnya 

hanya melaksanakan Hukum Pidana dan tidak berwajib akan mengambil 

suatu putusan perihal Hukum Perdata, dan kalau diingat pula, bahwa 

pembelaan oleh Jaksa atau Polisi dari barang-barang bukti sebetulnya 

hanya bermaksud untuk menyediakan alat-alat bukti bagi Hakim dalam 

usahanya menentukan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana, maka 

tidaklah masuk kewajiban Hakim Pidana untuk memutuskan siapa yang 

mempunyai hak atas barang itu. Persoalan yang belakang ini harus dipecah 

dengan mengunakan peraturan-peraturan Hukum Perdata, yang sebetulnya 

masuk kekuasaan Hakim Perdata. 

 

Maka berhubung dengan uraian ini, menururt Wirjono Prodjokdikoro 

dalam Leden Marpaung,10 sebetulnya pada hakikatnya barang-barang bukti, 

setelah Hakim mengambil Putusan dalam pokok perkara pidana, harus 

                                                 
8 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 

13. 

9 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 

141. 

10Ibid., h. 142 
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dikembalikan kepada orang yang memegang atau menguasai barang itu pada 

waktu pembeslahan oleh Polisi atau Jaksa. 

Meskipun demikian, masih ada masalah tentang barang bukti tersebut 

yang mungkin karena pemahaman yang keliru.Barang bukti dikembalikan setelah 

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 194 ayat (3) KUHAP). Akan 

tetapi, jika terdapat alasan yang sah misalnya diperlukan untuk mencari nafkah 

seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, maka dapat diserahkan setelah 

sidang selesai (Pasal 194 ayat (2) KUHAP). Jika putusan belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap maka jika barang bukti dikembalikan maka 

pengembaliannya berdasarkan syarat-syarat antara lain bahwa setiap waktu dapat 

dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh. 

Mengenai pengembalian barang bukti, perlu dibedakan antara: 

a. Daad van de rechter; 

b. Daad van executie. 

Daad van de rechter (tindakan Hakim) tersebut berdasarkan ketentuan bahwa 

berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan barang bukti. Dengan demikian, 

jika penanganan di sidang maka kewenangan mengambil putusan tentang barang 

bukti berada pada Hakim,demikian halnya jika berkas perkara telah berada pada 

tahap pemeriksaan banding maka kewenangan tersebut  berada  pada Pengadilan 

Tinggi. Akan tetapi, jika pengembalian barang bukti sebagai daad van executie, 

maka pengembaliannya dlakukan oleh Penunut Umum. 
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1.5.4. Konsep Perampasan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasanadalah 

proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.11Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 46 ayat (2) 

menyebutkan mengenai perampasan bahwa : 

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan 

penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang 

disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan 

hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau 

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika 

benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam 

perkara lain. 

 

Dalam Undang - undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai 

perampasan juga bisa diartikan dalam pemusnahan maupun perampasan.yang 

terdapat dalam Pasal 91 yang pada pokoknya dalam permintaan penetapan status 

Narkotika dan Presekusor Narkotika dapat ditetapkan untuk dimusnahkan. 

Sedangkan pada Pasal 101 yang pada pokoknya Narkotika, Presekusor Narkotika 

dan Alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika Dirampas Untuk Negara. 

Dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Republik 

Indonesia No 35 Tahun 2009 

1.5.5. Konsep Putusan Pengadilan 

 

Putusan merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, 

menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah 

pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam 

                                                 
11 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 54 
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persidangan dan memiliki kekuatan hukumtetap.Berlandaskan pada visi teoritik 

dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: 

Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan 

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan 

prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan 

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 

tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.12 

 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, 

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap 

peristiwayang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain 

mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat 

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang 

pengadilan. 

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam Undang-undang ini.Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan bahwa: 

1. Segala putusan pengadilanselain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 

putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

dasar untuk mengadili. 

                                                 
12 Lilik Mulyadi, Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan, 

Mandar Maju, 2007, h. 127. 
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2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim 

yangMemutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita 

acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara menemukan untuk memperoleh data atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan 

metode penelitian hukum dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggali, 

megola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Berdasarkan hal tersebut metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum 

haruslah tepat sebagai acuan dengan cara yang sistematis dan terarah untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru. Metode penelitian tersebut 

meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pedekatan masalah, sumber bahan 

hukum, dan analisis bahan hukum. 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif  yang berlaku. 

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan 

hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta 
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literature yang berisi konsep-konsep teoritisyang kemudian dihubungkan dengan 

permaslahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.13 

1.6.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan 

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-

undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.14 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu 

pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dalam 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-

ideyang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memcahkan isu yang sedang dihadapi.15 

3. Pendekatan kasus (case approach), adalah beberapa kasus ditelaah 

untuk referensi bagi suatu isu hukum.16 

 

 

                                                 
13

 Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 

2010, h. 29. 

14Ibid., h. 93 

15Ibid., h. 95 

 
16

Ibid. 
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1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa 

yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat 

menunjang penelitian ini.17Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim.18Baham hukum primer yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 

tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum 

Pidana; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

                                                 
17 Ibid., h. 141 

18 Ibid. 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 

5. Undang-Undang Republik Indonesianomor 16 Tahun 2004tentang kejaksaan 

Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 67); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 5062); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksaan Undang-Undang Nomro 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 

8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 

tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA Rl Nomor KEP-

132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara 

Tindak Pidana Umum; 

9. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 Tentang 

Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
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komentar atas putusan pengadilan.19 Bahan hukum sekunder yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang berupa buku-buku 

hukum dan diktat-diktat yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

1.6.4. Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum 

 Bahan hukummerupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan. Proses dalam menemukan jawaban ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecakan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang 

mempunyaii relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan 

berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

permasalah yang ada; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan.20 

 

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan 

suatu pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mnggunakan 

metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan 

yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan yang 

diinginkan di dalam penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk menjawab 

                                                 
19 Ibid. 

20 Ibid., h. 171 
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pertanyaan yang telah dirumuskan. Penulis pada akhirnya dapat memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seharusnya dialakukan dan dapat diterapkan.21 

1.7. Sistematika Penulisan 

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat 

tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke 

dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB Imerupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakangmasalah, 

serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selainitu, BAB I 

berisi tujuan penelitian serta metode penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan 

pustaka. dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.BAB II adalah bagian 

yang membahas permasalahan dasar pemikiran perampasan narkotika dan 

presukusor narkotika pada pasal 101 Undang - undang No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika BAB III berisi pembahasan tentang  ratio decidendi putusan Pengadilan 

Negeri Pelaihari Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Pli, Putusan Pengadilan Negeri 

Malang  Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, BAB IVmerupakan bab terkahir yang 

berisikan kesimpulan dan saran daripeneliti. Kesimpulan menguraikan tentang 

intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan 

BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya 

dapat menjadi pandangan yang bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain 

yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih 

dengan tema yang sama. 

 

                                                 
21

 Ibid., h. 206 


