
 

  

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perdagangan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin 

marak. Narkotika, saat ini tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota 

besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang 

langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal 

dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga 

sudah mengenal barang haram tersebut. Maraknya perdagangan dan peredaran 

narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akar permasalahan narkotika itu sendiri 

yaitu pada tingkat produksi, seperti penanaman ganja pada lahan-lahan yang 

terisolir dan jauh dari pemukiman masyarakat. 

Penemuan lahan ganja oleh aparat penegak hukum terkadang hanya menyisakan 

pekerjaan rumah bagi instansi penegak hukum, khususnya Kepolisian dan 

Kejaksaan, karena tidak jarang para pelaku dapat meloloskan diri, sehingga aparat 

penegak hukum harus bekerja lebih untuk memusnahkan atau mengeksekusi lahan 

ganja yang sudah ditemukan. 

Ganja pada dasarnya termasuk pada narkotika golongan I. Pengertian narkotika 

menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
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semisintesis, yang dapat menyebabkan 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 ini. 

Berkaitan dengan eksekusi atau pemusnahan lahan ganja, maka pihak Kejaksaan 

sebagai eksekutor memegang peranan penting sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 30 Ayat (1) huruf b, bahwa kejaksaan berwenang melaksanakan penetapan 

hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

yang diimplementasikan ke dalam bentuk eksekusi. Eksekusi menurut Pasal 270 

KUHAP yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan 

surat putusan kepadanya.    

Eksekusi menurut R. Subekti, adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam 

putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan 

hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. 

Selanjutnya menurut Subekti, pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, 

mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan 

tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan 

bantuan kekuatan hukum.1 

Pelaksanaan eksekusi oleh pihak kejaksaan berlaku atas semua jenis tindak pidana 

yang nyata-nyata telah memperoleh atau mempunyai kekuatan hukum tetap 

                                                             
1 R. Subekti. Hukum Acara Perdata. Bandung. Bina Cipta. 1989. hlm. 128 
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berupa putusan pengadilan. Eksekusi dilakukan khususnya menyangkut barang 

bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Eksekusi terhadap barang 

bukti tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, dilelang ataupun 

dimusnahkan.  

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan 

pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang 

bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan 

mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga 

barang yang merupakan hasil dari suatu delik.2  

Barang bukti dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti 

diperoleh melalui proses penyitaan oleh pejabat penyidik, berfungsi untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang 

bukti mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, 

walaupun benda sitaan tersebut secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti 

yang sah, bahkan termasuk benda mati yang tidak bisa berbicara. 

Khusus barang bukti yang dimusnahkan harus mempunyai kriteria yaitu dilarang 

untuk diedarkan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (4) KUHAP yang 

berbunyi : “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, 

tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk 

dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. 

                                                             
2 Ratna Nurul Alfiah. Barang Bukti dalam Proses Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2001. hlm. 15. 
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Pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barang bukti dilakukan untuk 

mencegah timbulnya resiko penyalahgunaan barang bukti/sitaan, misalnya 

narkoba oleh pihak yang tidak berwenang. Pemusnahan barang bukti ganja, 

seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Lampung Selatan sebagai berikut : 

Kepolisian Resor Lampung Selatan, Senin, 16 September 2013, memusnahkan 
5,141 ton ganja kering dan sejumlah jenis narkoba lain senilai lebih dari Rp 20 
miliar. “Pemusnahan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti 
oleh polisi dan masyarakat,” kata Kepala Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris 
Besar Bayu Aji. Selain ganja kering, polisi juga memusnahkan 6,983 kilogram 
narkoba jenis sabu-sabu dan ratusan ribu butir pil eramin five, atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan Happy Five. Sebelum dimusnahkan dengan cara dibakar 
di lapangan Cipta Karya Kalianda, terlebih dahulu diuji keasliannya di hadapan 
jaksa dan pejabat Pengadilan Negeri Kalianda. “Tersangka juga dihadirkan, 
karena harus sesuai aturan yang berlaku,” ujar Bayu. 3 
 

Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkoba (narkotika dan 

psikotropika) di atas hanyalah sebagian kecil dari hasil tindak pidana narkotika 

dan psikotropika, karena tidak sedikit barang haram dalam bentuk ganja yang 

berhasil diselundupkan oleh para kurir melalui Provinsi Lampung (sebagai 

gerbang menuju pulau Jawa) tidak dapat diamankan oleh aparat penegak hukum, 

ketika razia dilaksanakan. Pemusnahan ganja harus dilakukan sampai ke akar-

akarnya sehingga peredaran daun haram tersebut dapat dimaksimalkan 

sedemikian rupa. Pemusnahan tersebut harus berasal dari akar permasalahannya 

yaitu ladang ganja yang banyak terdapat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 

seperti diberitakan, pada tanggal 13 Februari 2013 yaitu: 

"Ada sekitar 30 kilogram yang dia bawa. Modus mereka membawa ganja tersebut 
turun dari pegunungan malam hari," ungkap Raja. Curamnya medan dan letak 
ladang yang saling berjauhan dari pegunungan satu ke pegunungan lain menjadi 
kendala pihaknya dalam menumpas ladang ganja yang ada di wilayah Aceh."Ini 

                                                             
3 http://www.tempo.co, diposting tanggal 16 September 2013. 
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baru satu desa, belum lagi enam desa lainnya yang disinyalir terdapat ladang," 
tutur Raja. 
Pengungkapan ladang ganja di Aceh ini bukan kali pertama dilakukan aparat. 
Sebelumnya, dalam operasi bersama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 
Polda Aceh Desember 2011, aparat menemukan 155 Ha ladang ganja  di kawasan 
Lamteuba. Ladang tersebut merupakan ladang terbesar di dunia mengalahkan 
pengungkapan ladang ganja di California sebesar 122 Ha, Juli 2011 lalu.4 
 

Proses eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti tindak pidana narkotika oleh 

penyidik kejaksaan, tidak jarang menemui kendala yang mampu menghambat 

proses eksekusi tersebut. Misalnya, medan yang harus ditempuh karena para 

pelaku menanam ganja pada daerah-daerah pegunungan dan hanya dapat 

ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga proses eksekusi tidak jarang melewati 

batas yang telah ditetapkan atau dengan kata lain sering terlambat.  

Berdasarkan latar belakang, jelas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Jaksa dalam Proses 

Eksekusi Lahan Ganja Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika”.  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja sebagai barang 

bukti tindak pidana narkotika? 

                                                             
4 http://www.detikNews.com, diposting pada tanggal 13 Februari 2013.  
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b. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat peran Jaksa dalam proses 

eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti tindak pidana narkotika? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum 

Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang peran Jaksa dalam proses 

eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti tindak pidana narkotika dan faktor 

penghambat peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti 

tindak pidana narkotika. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai: 

a. Peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti tindak 

pidana narkotika.  

b. Faktor penghambat peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja sebagai 

barang bukti tindak pidana narkotika. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan kemampuan berfikir 

yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki, guna dapat 

mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah terhadap suatu 

permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan peran jaksa dalam 

eksekusi lahan ganja sebagai barang bukti tindak pidana narkotika. 
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b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan di lingkungan 

instansi Kejaksaan, khususnya mengenai eksekusi lahan ganja sebagai 

barang bukti tindak pidana narkotika. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang 

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.5 

Soerjono Soekanto,6 lebih lanjut menyatakan bahwa suatu peranan dapat 

dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut : 

a. Peranan yang ideal (ideal role). 

b. Peranan yang seharusnya (expected role). 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role). 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 

                                                             
5 Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum. Jakarta. Djambatan. 1993. hlm. 268 
6 Soerjono Soekanto. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.          
hlm. 15 
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Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya 

adalah memegang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan 

telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peran yang dianggap oleh diri 

sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah 

mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-

kenyataan, dalam kehendak hukum harus menentukan kemampuannya 

berdasarkan kenyataan yang ada. 

Peran seorang jaksa dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang dimilikinya. 

Tugas dan wewenang Jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan 

mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan, antara lain : 

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang- undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
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(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah. 

(3)  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Pasal 13 KUHAP, menentukan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi 

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim.  

Pasal 14 KUHAP, menentukan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang : 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu; 

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;  



 10 

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan 

oleh penyidik;  

d. Membuat surat dakwaan; 

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan;  

g. Melakukan penuntutan; 

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;  

j. Melaksanakan penetapan hakim. 

Pasal 15 KUHAP, menentukan bahwa penuntut umum menuntut perkara tindak 

pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. 

Peran jaksa dalam proses eksekusi putusan pengadilan pada dasarnya merupakan 

serangkaian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh 

akitivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai 

perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam 

bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang 
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tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka 

mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib 

dan berkepastian hukum. 

Soerjono Soekanto,7 berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum 

dipengaruhi beberapa faktor :  

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak 
diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan 
pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta 
ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk 
menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, 
tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas 
untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu 
proyeksi. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, 
dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru 
betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, 
ditambah; serta yang macet, dilancarkan. 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 
diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-
upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya 
untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, 
psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan 
nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, 
nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

 

Lahan adalah tanah terbuka/tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu tempat 

terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia8. Lahan dalam 

                                                             
7 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi 1 Cetakan 
Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 8-11. 
8 Surayin. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung. Yarsif Watamfone. 2007. hlm. 321 
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penelitian ini merupakan lahan yang ditanamin ganja, baik itu milik pribadi, orang 

lain, maupun yang tumpang tindih dengan tanaman produksi. 

2. Konseptual 

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam 

penelitian normatif maupun empiris.9 

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Peranan merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari tugas utama yang 

harus dilaksanakan.10  

b. Jaksa menurut Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c. Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.11 	  

d. Lahan adalah tanah terbuka, tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu 

tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia.12 

                                                             
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 124. 
10 Surayin. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung. Yarsif Watamfone. 2007. hlm. 427 
11 Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition). Surabaya. Reality 
Publisher. 2009. hlm.188. 
12 Surayin. Lo cit. 
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e. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk 

membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-

undang dapat dipakai untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan atau 

gugatan.13 	  

f. Barang rampasan di dalam Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana merupakan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. 

Barang bukti rampasan yaitu barang bukti yang diputus/ditetapkan pengadilan 

dirampas untuk negara (dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau dilelang 

atau dimusnahkan.	  

g. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan 

mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa saja yang melanggar larangan tersebut.14 	  

h. Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan 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 ini.	  

                                                             
13 Sumarsono. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 50 
14 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 37. 
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E. Sistematika Penulisan 

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka 

penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun 

sebagai berikut : 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan 

diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang 

dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya 

juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan 

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu 

pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian peran, tugas 

dan fungsi Jaksa, pengertian eksekusi, pengertian dan jenis-jenis tindak 

pidana, serta pengertian dan jenis-jenis narkotika. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur 

analisis data yang telah didapat. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta 

menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang 
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peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja yang tumpang tindih dengan 

tanaman produksi sebagai barang bukti tindak pidana narkotika dan faktor 

penghambat peran Jaksa dalam proses eksekusi lahan ganja yang tumpang 

tindih dengan tanaman produksi sebagai barang bukti tindak pidana narkotika. 

V.  PENUTUP 

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan 

hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta 

saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 


