
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Narkotika 

 

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan 

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.
13

 Narkotika yang terkenal di 

Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan 

kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan 

madat. 

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi 

maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut 

selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan 

dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak 

memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam 

                                                 
13Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 

(tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-

masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang 

Narkotika. 

 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang 

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  

 

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk 

dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
14

Pengembangan 

Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan 

Rehabilitasi. 

 

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat 

yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya 

pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi 

bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan 

dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan 

nikmat sesaat saja. 

                                                 
14 Siswanto, Sunarso.2004. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi 

Hukum.Jakarta.Pt.Raja Grafindo Persada. hlm 111 
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Narkotika dibagi  dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut : 

1. Narkotika Golongan 1 (satu) 

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab 

berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, 

shabu, ekstacy dan lain sebagainya. 

2. Narkotika Golongan 2 (dua) 

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terappi sebagai 

pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan kettergantungan, 

misalnya : morfin dan petidin. 

3. Narkotika Golongan  3 (tiga) 

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi 

karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, 

misalnya : kodein. 

 

Dampak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut : 

Bila narkotika diiggunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang 

telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang 

akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan 

pada system syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, 

paru-paru, hati. 

 

B. Tindak Pidana Narkotika 

 

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal 

tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, 
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penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum 

pidana  yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalam nya 

hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal 

(perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.
15

Disamping hukum 

pidana khusus ini, hukum pidana umum (ius commune) tetap berlaku sebagai 

hukum yang menambah (aanvulled rech). 

 

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan 

pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan 

tertentu.Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan 

mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.Jadi penyimpangan-penyimpangan dari 

ketentuan umum inilah yang merupakan ciri–ciri dari hukum pidana khusus. 

 

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan 

hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana 

umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singular atau ius speciale). 

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena 

memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuan-

ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khusus nya , memuat 

perumusan tindak-tindak pidana. 
16

 

 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan 

upaya terus–menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang 

                                                 
15 Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, 

Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung.  Universitas Lampung. hlm 9 
16

Ibid. hlm.15 
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kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.  

 

Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang 

terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 

21 Undang-Undang Narkotika yaitu : 

Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok 

yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk 

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu 

tindak pidana narkotika. 

 

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional , 

pengertiankejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi 

oleh “ The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment 

of Offenders “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang 

“ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational 

Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. 

 

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa : 

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam 

konvensi-konvensi multirateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang 

signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) 

karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Konvensi Wina 1988,  tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi 

tindakan : 
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a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan 

narkotika dan psikotroika. 

b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan 

tersebut pada huruf (a) 

c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada 

huruf(a) 

d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan 

tindakan–tindakan tersebut pada huruf (a). 

 

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua 

orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 

memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan 

Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. 

 

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi 

Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika 

transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki 

dimensi internasional. 

 

Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam 

wewenang Mahkamah  (Pidana) Internasional  menngandung makna bahwa 

pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional 

merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional 

sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap 

pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan 
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ketentuan dengan memperhatikn sistem konstitusi, hukum dan administrasi 

masing–masing Negara untuk : 

a. Membuat peraturan–peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam 

tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaaan narkotika dengan 

menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut. 

b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika. 

c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang 

berwenang. 

 

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan 

memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus 

memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan 

yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja 

sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. 

 

C. Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan 

 

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat 

meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam 

masyarakatberupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangikejahatan 

tersebut. Kejahatan adalah Rechtsdelicten , yang artinya perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan.
17

 

 

                                                 
17 Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asasdan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm.77 
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Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat.Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus 

menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak 

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari 

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya 

untuk perlindungan masyarakat. 

 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan 

sarana”penal”(hukum pidana),maka kebijakan hukum pidana khususnya pada 

tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya 

tujuan dari kebijakan social itu berupa”social welfare” dan “social defence”.
18

 

 

Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang 

terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang 

independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam 

penanggulangan kejahatan. 

 

D. Pengertian Koordinasi dalam Penegakkan Hukum Pidana 

 

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP yaitu : 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

                                                 
18Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 74. 
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yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangka.
19

 

 

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti–bukti yang pada 

tahap awal dapat memberi keyakinan walaupun sifat nya sementara. Kepada 

penuntut umum tentang apa yang terjadi, atau tentang tindak pidana apa yang 

telah dilakukan dan siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut 

penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka 

kedepan siding pengadilan untuk segera disidangkan. Disinalah terlihat bahwa 

tugas penyidik untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya akan 

dipakai penuntut umum sebagai dasar mengajukan tersangka beserta bukti–bukti 

yang ada kedepan persidangan. 

 

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk 

kepentingan penuntutan dapat tidak nya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan 

penuntutan. 

 

Mengenai penyidikan, pengertian telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatutr dalam undang – undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan 

demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk 

mendapatkan keterangan–keterangan tentang : 

1) Tindak pidana apa yang terjadi 

                                                 
19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 
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2) Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi 

3) Bagaimana tindak pidana itu terjadi 

4) Apa latar belakang tindak pidana itu terjadi 

5) Siapa pelaku tindak pidana tersebut. 

 

Diketahuinya telah terjadi sebuah tindak pidana oleh penyidik  penyelidik dapat 

diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua ( 2 ) yaitu : 

a) Kedapatan tertangkap tangan 

b) Diluar tertangkap tangan 

 

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981 adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 

pidana, atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau 

sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, 

atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda itu yang menunjukan 

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu 

melakukan tindak pidana. Sementara itu diluar tertangkap tangan adalah 

penynelidik / penyidik mengangka / mengetahui adanya tindak pidana dari : 

a. Laporan 

b. Pengaduan 

c. Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyelidik. 

 

E. Tinjauan tentang BNNP dan Kepolisian dalam Upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika 

 

 

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan 

untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan 
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tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini 

akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan 

dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 

ketahanan nasional. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotikapenekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana 

yang berlebihan, dan kewenangan pada Badan Nasional Narkotika (BNN) yang 

sangat besar. 

 

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan precursor narkotika dengan Undang-Undang Narkotika dibentuk Badan 

Narkotika Nasional yang selanjutnya BNN.BNN merupakan lembaga 

pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota Negara 

dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan 

mempunyai perwakilan di  daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. 

BNN Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten / Kota 

berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten 

/ Kota merupakan instansi vertikal. 
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20Siswanto. 2012. Hukum politik dalam UU Narkotika ( UU No. 35 Tahu 2009 ). Jakarta : Rineka 

Cipta. hlm. 297 
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Tugas dan wewenang BNN adalah : 

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 narkotika dan 

prekursor narkotika. 

d. Meningkkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilittasi 

sosial pemerintah dan syarakat dan prekursor narkotika. 

e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan 

narkotika dan prekursor narkotika. 

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

intrernasional, guna mencegah dan memberantas narkotika dan prekursor 

narkotika. 

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. 

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredsran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

 

Dalam melaksanakan tugas pemberantnasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan 
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penyelidiikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika, dimana ewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik 

BNN. Wewenang penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan mennurut 

Pasal 75 Undang-UndangNarkotika , ialah :
21

 

a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 

adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika 

b) Mememriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 

c) Memanggil orang untuk didengar keterangan nnya sebagai saksi 

d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda 

pengenal diri dari 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 di duga melakukan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika 

h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotikadiseluruh wilayah yuridiksi nasional 

i) Melakukan penyadapan yang terkait denngan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika sedelah terdapat bukti awal yang cukup 

j) Melakukan teknik penyidikan pembelian tersekubung dan penyerahan di 

bawah pengawasan 

k) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika 

l) Melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, ttes asam dioksiribonukleat 

(DNA) dan / atau tes bagian tubuh lainnya. 

m)  Mengambil sidik jari dan memotret tersangka 

n) Melakukan pemindaian terhadap orang, barangn, binatang dan tanaman 

o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat – alat 

perhubungan lainnya di duga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 

p) Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang 

disita 

q) Melakukan uji labolatorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan 

prekursor narkotika 

r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperllukan dalam hubungannya dengan 

tugas dan  penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika, dan 

                                                 
21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 
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s) Menghentikan penyidikan apabila apabila tidak cukup bukti adanya 

dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

 

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas–luasnya untukberperan serta membantu pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika. 

 

Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi 

oleh BNN dan ketentuan ini diatur dengan Peraturan Kepala BNN. Badan 

Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah Instansi vertical Badan Narkotika 

Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika 

Nasional dalam wilayah Provinsi.
22

 

 

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat 

yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemmberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan 

pemberian penghargaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
23

 

 

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-

beda.Artikata Polisi adalah berbeda dengan arti yang diberikan semulanya.Istilah 

                                                 
22 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Narkotika Nasional, Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 

ayat (1). 
23Siswanto. 2012. Hukum politik dalam UU Narkotika ( UU No. 35 Tahu 2009 ). Jakarta : Rineka 

Cipta. hlm.310 
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yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda 

oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam 

bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Pengertian Polisi 

yaitu bahwa constable mengandung dua macam arti pertama sebagai sebutan 

untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (Police Constable) dan kedua 

berarti Kantor Polisi (Office Of Constable).Ditinjau dari segi etimologis istilah 

polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi 

dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di 

Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”.
24

 

 

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, 

dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus 

ada pemberian tugas yang jelas. 

 

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

b. Menegakan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada 

masyarakat. 

 

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut 

tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama 

penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan 

sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena 

                                                 
24 Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm.1 
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pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan 

dapat dikombinasikan. 

 

Undang-Undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan 

sebagai: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat 

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan 

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya 

hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina 

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang 

dapat meresahkan masyarakat. 

 

Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian 

bertugas:  

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas dijalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang- undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamaanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium porensik dan psikologi kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dan ganguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  
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j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 

dalam lingkup tugas kepolisian serta;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan 

bahwa:
25

 

a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum 

kepolisian berwenang: 

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administrative kepolisian; 

6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9) Mencari keterangan dan barang bukti; 

10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

 

 

                                                 
25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
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