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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dengan berkembangnya zaman, saat ini penyalahgunaan narkotika sangat 

berkembang pesat. Penyalahgunaan narkotika bahkan tidak hanya di konsumsi 

oleh mahasiswa saja, penyalahgunaan narkotika telah merebak kemana-mana 

tanpa pandang usia terutama diantara penerus bangsa dalam pembangunan Negara 

di masa mendatang. Dan pada akhir ini narkotika tidak hanya menjadi konsumsi 

bagi masyarakat di kota besar, melainkan narkotika sudah berkembang ke daerah 

pedasaan.  

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk di konsumsi, diedarkan, dan 

diperdagangkan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini dilakukan 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang seharusnya narkotika 

hanya dapat di gunakan oleh tenaga medis saja yang sudah mempunyai standart 

penggunaannya. Efek dari narkotika yang sudah menyebar luas kepada 

masyarakat ini dapat meresahkan masyarakat.  

Dampak dari penyalagunaan narkotika adalah dapat berakibat pada 

pengguna itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan 

membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan jasmani 

maupun rohani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral 

dan meningkatnya kriminalitas.
1
 hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya 
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yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya 

akan dapat melemahkan ketahanan nasional negara.  

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika 

ini belum diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan 

pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang 

lain seperti tidak mengacuhkan bahkan cenderung untuk memperluas daerah 

operasinya.
2
 Seperti halnya kasus narkotika khususnya di Kota Batu, Badan 

Narkotika Nasional telah menangkap 10 orang pengguna Narkotika usai razia,  

penangkapan ini bermula dari razia di beberapa titik rawan dalam mengantisipasi 

penyalahgunaan Narkotika menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2018. Dengan 

melihat masih banyak tertangkapnya pengguna Narkotika maka bisa dikatakan 

penyalahgunaan Narkotika masih banyak.
3
 

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting 

terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika adalah “penyidik”, dalam hal ini 

penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu 

proses penyelesaian dan terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. 

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika 

Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam pasal pasal 64 Undang 

No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :  
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1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-

Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya 

disingkat BNN.  

2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 

pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden.  

 

Selain pasal 64, yang mengatur tentang bahwa Kepolisian dan BNN diberi 

kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika juga 

di jelaskan dalam pasal 81 Undnag-undang No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika 

yakni :  

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.  

 

Pada dasarnya kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut 

tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyelidikannya. Undang-Undang belum 

membagi tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika yang mana yang harus 

ditangani oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan 

Narkotika nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan 

(overlapping) dan saling berebut kekuasaan dalam menangani perkara tindak pidana 

narkotika.  

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik intitusional yang patut 

menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan 

selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. 

Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dan institusi yang 

menerima pengurangan tersebut. Melihat potensi konflik tersebut penegak hukum 

dianggap belum memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan 
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masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Seperti halnya the 

elimination of power is a show of power akibatnya yang timbul adalah arogansi 

institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses 

penegakan hukum pada tindak pidana narkotika secara komprehensif.
4
 

Dalam ketentuan lain disebutkan, dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 butir g menyebutkan bahwa “ 

Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya”.  

Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan dan (2) 

menjelaskan bahwa :  

1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indoneia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-un dang 

untuk melakukan penyidikan.  

2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut car 

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. 

 

Pada tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih kewenangan 

(overlapping) dan saling berebut kekuasaan dapat dihindari karena kewajiban 

saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam hal 

penyelidikan karena sifatnya tertutup tidak ada kewajiban saling memberitahukan 

dan belum membagi objek yang harus ditanganinya. Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba, bahwa pernah ada 
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konflik kesamaan target pelaku penyalahguna narkotika antara Tim 

Pemberantasan oleh Badan Narkotika Nasional dan Reserse Narkotika oleh 

Kepolisian Republik Indonesia.  

 Adapun contoh kasus yang terjadi pada tahun 2013 lalu dalam konflik 

BNN dan Bareskrim. Konflik dua institusi ini awalnya dipicu oleh laporan 

seseorang ke Bareskrim yang menuduh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika 

Nasional Irjen Pol Benny Mamoto menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. 

Seorang perwira polisi Kompol AD diduga mencuri sejumlah dokumen dari ruang 

staf Benny Mamoto di Kantor Badan Narkotika Nasional. Peristiwa ini memicu 

perang urat syaraf antara dua lembaga tersebut. konflik antar lembaga ini tak lebih 

disebabkan oleh tidak ada sanksi tegas ataupun konsekuensi apa pun dalam 

penyelesaian konflik sebelumnya. Munculnya konflik tersebut jelas telah 

menjadikan masyarakat semakin tidak percaya dengan aparat penegak hukum. 

Ada sejumlah hal yang perlu ditelaah lebih jauh dalam konflik BNN dan 

Bareskrim Polri ini.
5
 

Melihat Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara 

kritis dapat dikatakan mengandung kelemahan, yaitu terdapat satu kasus tetapi 

dua lembaga yang menanganinya dikhawatirkan adanya tumpang tindih antara 

dua lembaga tersebut dan belum memberikan batasan terhadap kewenangan 

masing-masing penegak hukum. Kapan suatu kasus tindak pidana narkotika harus 

ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Republik 

Indonesia. Dan masih banyaknya perbedaan pengaturan terhadap Kepolisian 
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Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional. Dengan demikian 

berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : “ANALISIS KEBUTUHAN HUKUM TERHADAP 

HARMONISASI KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu dan 

BNN Kota Batu) 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian yang telah dibahas pada latar belakang, maka penulis 

mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana dasar pengaturan kewenangan penyidikan Tindak Pidana 

Narkotika oleh Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional 

Kota Batu? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort 

Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam melaksanakan 

kewenangan penyidikan Tindak Pidana Narkotika? 

3. Apakah kebutuhan singkronisasi dan harmonisasi peraturan dalam mengatasi  

benturan kewenangan (overlapping) oleh penyidik  Kepolisian Resort Kota 

Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidikan Tindak Pidana 

Narkotika oleh Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional 

Kota Batu. 
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2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kendala yang dihadapi oleh Kepolisian 

Resort Kota Batu  dan Badan Narkotika NasionalKota Batu dalam 

melaksanakan kewenangan penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika . 

3. Untuk mengetahui kebutuhan singkronisasi dan harmonisasi peraturan 

dalam mengatasi kendala-kendala benturan kewenangan (overlapping) oleh 

penyidik  Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan Narkotika Nasional Kota 

Batu. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut :  

1. Dalam hal ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum.  

2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk akademisi dan praktisi hukum. 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta harapannya 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.   

2. Bagi aparat penegak hukum  

Bertujuan agar pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika 

Nasional dapat mengetahui dan memahami tugas dan wewenangnya 

masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

(overlapping) dan saling berebut kekuasan.  
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F.  Metode Penulisan  

Metode penulisan dalam penelitian ini meliputi antara lain sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan  

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat.
6
 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Batu dan Badan 

Narkotika Nasional kota Batu dikarenakan melihat masih banyaknya jumlah 

kasus narkotika di Kota Batu.  

3. Jenis Data  

Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang diperuntukkan 

sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum, data atau sumber 

hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan dalam proses analisis 

secara yuridis sosiologis yakni : 

a) Data Primer 

 Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu dan 

BNN Kota Batu mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 

bahasan, melalui wawancara dengan narasumber, yang dianggap 

memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 

Data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan penyidikan 

dalam menangani kasus Tindak Pidana Narkotika 
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b) Data sekunder  

 Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data 

sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undangan, 

buku-buku literature maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan 

tambahan bagi penulis. Sumber data yang terkait antara lain : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

2. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia 

c) Data Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia. Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan 

hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan dan Penelitian 

 Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui : 

a. Wawancara  

Wawancara yaitu metode bertatap muka dengan responden untuk 

menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari 

responden pelaku, diantarannya adalah pejabat yang berwenang yaitu:  

1. IPDA Taufik Hidayat selaku Kaur Bin Ops Satuan Narkoba Polres 

Kota Batu  

2. Bripka Arianto, S.H Penyidik Pratama BNN Kota Batu.  
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b. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau 

penulusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature atau 

buku-buku atau jurnal.  

c. Studi Website atau penelusuran Internet  

Penulusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.  

5. Teknik Analisa Data  

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik 

wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet telah dirasa 

cukup, maka penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu 

mendiskripsikan dengan cara menggambarkan kejadian kemudian 

dianalisa menggunakan Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan 

angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.  

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Agar mudah dalam penysunan karya tulis ini, penulis membagi menjadi 4 

(empat) bagian, supaya sistematika penelitian hukum menjadi lebih mudah untuk 

dipahami secara teratur seperti, urutan berikut :  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang kajian hukum yang 

akan diteliti bagaimana adanya kesenjangan antara praktik dengan teorinya, 

selain itu juga akan dipaparkan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan 

penelitian, selain itu penulis juga akan menguraikan metode penelitian yang 

digunakan untuk membahas hasil kajian yang akan diteliti. 

 



11 

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka, landasan

teori terkait kebutuhan hukum terhadap harmonisasi kewenangan

penyidikan dalam penanganan tindak pidana narkotika.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan serta menganalisa secara

rinci dan jelas rumusan masalah yang berhubungan dengan obyek yang akan

diteliti yaitu berkenaan dengan kebutuhan hukum terhadap singkronisasi

kewenangan penyidikan dalam penanganan tindak pidana narkotika.

4. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai

pembahasan-pembahasan yang telah diulas pada bagian sebelumnya,

sehingga dalam bab ini peniliti akan memberikan penjelasan terhadap

permasalahan yang sedang diteliti, selain itu peneliti juga akan memberikan

rekomendasi berupa saran dan kritik terhadap hal-hal yang menjadi kendala

selama proses penelitian.


