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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Modal pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kualitas sumber daya manusia. 

Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-

obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, 

juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah 

dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri 

Kesehatan.  

 

Narkotika terdiri dari  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.
1
 Narkotika merupakan obat atau 

bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya 

pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. 

                                                           
1. Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN Nomor 143 Tahun 2009, TLN 

Nomor 5062 Pasal 1 Ayat (1). 
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Dunia medis mengenal menganggap narkotika sangat diperlukan karena 

keampuhannya menghilangkan rasa nyeri. Di samping itu sudah ratusan tahun 

orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.
2
 Namun 

penyalahgunaan Narkotika diluar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter 

dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental maupun gangguan 

sosial yang bersifat kompleks yang memerlukan terapi dan rehabilitasi bagi 

penggunanya. 
3
 

 

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai 

dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial 

(ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain 

sebagainya).
4
 Penggunaan Narkotika hanya diperuntukkan bagi kepentingan 

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, namun kemudian banyak 

disalahgunakan. Menurut Romli Atmasasmita, pemakaian Narkotika secara terus 

menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam 

kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain : malas belajar atau tidak 

dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan 

kejahatan-kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkotika.
5
 

 

                                                           
2. Andi Hamzah & RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta, Sinar 

Grafika, 1994, hlm. 5. 
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, di dalam sub c 

undang-undang tersebut tercantum bahwa perbuatan penyimpangan, peredaran dan 

penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan 

masyarakat dan merupakan bahaya besar di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, 

serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun 
4. Mardani. Penyalahgunaan Narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3. 
5. Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 5. 
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Penyalahgunaan Narkotika telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda, yang pada umumnya saat itu dilakukan oleh orang yang telah berusia 

lanjut. Pada era globalisasi ini masyarakat semakin berkembang, dimana 

perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang 

proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran 

terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin 

bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan 

masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat 

yang semakin maju. Seiring dengan itu pecandu yang kebanyakan usia lanjut 

kemudian bergeser ke kalangan remaja dan anak-anak. 

 

Peraturan perundang-undangan ini hadir dimana hukum berfungsi sebagai 

pengendalian social (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur 

mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas 

kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada 

kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang 

sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat 

diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
6
 Seiring 

kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, maka undang-

undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi 

yang berkembang. 

                                                           
6. Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2009, hlm. 6-7. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan 

pada tanggal 12 Oktober 2009 sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 Tentang Narkotika dan memindahkan Lampiran mengenai 

Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi 

Narkotika Golongan I. Selain itu, dilampirkan pula mengenai Prekursor Narkotika 

dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. 

Berdasarkan substansial, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan 

dengan undang-undang terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban 

rehabilitasi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional  yang sangat besar. 

 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002 atas 

pertimbangan bahwa narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya 

sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila 

disalahgunakan. Maka dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekusor, dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antara instansi 

pemerintah.  

 

Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan 
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perkembangan keadaan. Sehubungan dengan pertimbangan di atas dan sebagai 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka 

Presiden Megawati memutuskan untuk membentuk BNN. 

 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

organisasi BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 

BNN, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNP) mempunyai tugas membantu gubernur dalam 

mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam 

penyusunan kebijakan dan pelaksaan operasional BNN dibidang ketersedian, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan membentuk 

kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat sesuai dengan tugas, 

fungsi dan kewenangannya masing-masing. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

 

Penegakan hukum dalam kasus narkotika selain melibatkan polisi dan juga 

melibatkan BNN dalam hal ini, BBN berperan sebagai mengrehabilitasi orang 

yang terpengaruh dengan narkotika. Sebelumnya tahap penyelidikan dan 

penyidikan hanya dilakukan oleh penyidik polisi semenjak adanya BNN 

penyidikan dalam kasus narkotika dilakukan oleh penyidik BNN. Hal tersebut 

yang melatarbelakangin penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang 
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berjudul “Analisis wewenang Badan Narkotika Nasional ditinjau dari penegakan 

hukum pidana” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang BNN ditinjau dari penegakan hukum 

pidana? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat BNN dalam melaksanaan wewenang 

ditinjau dari penegakan hukum pidana? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

 

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Pidana, khususnya 

yang berkaitan dengan analisis wewenang Badan Narkotika Nasional ditinjau dari 

penegakan hukum pidana. Ruang lingkup waktu 2013-2014 dan Ruang lingkup 

lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang BNN ditinjau dari penegakan 

hukum pidana. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BNN dalam melaksanaan 

wewenang ditinjau dari penegakan hukum pidana. 

 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang BBN ditinjau dari 

penegakan hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

khusunya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung dan diharapkan dapat menjadi informasi umumnya bagi 

masyarakat maupun bagi lembaga penegakan hukum mengenai pelaksanaan 

wewenang BBN ditinjau dari penegakan hukum pidana. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual. 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan 

yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi 

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 
7
 

 

                                                           
7. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 

hlm. 125.  
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Kerangka teori juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar 

lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu 

teori. Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

mengenai penegakan hukum pidana. 

 

Menurut kajian literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering 

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan 

dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah” (the rule and the ruled). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh 

Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan yang 

berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional 

atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami 

sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 

bahkan yang diperkuat oleh Negara. 

 

Berdasarkan ketentuan hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang 

dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. 

Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; 
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b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) 

kebajikan. 

 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam 

keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, 

bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena 

itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah 

kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara. 

 

Pada masalah penegakan hukum pemikiran harus kepada apakah berlaku atau 

tidaknya tersebut di masyarakat. Pada masalah ini pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diarahkan kepada bagaimana menerapan 

sebuah peraturan yang membawa dampat positif bagi upaya penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana, maka 

terdapat tahap-tahap pemberlakuannya sebagai berikut : 

 

a. Tahap Formulasi ialah tahap penegakan hukum “in abstrakc” oleh pembuat 

undang-undang, tahap ini dapat pula tahap kebijakan legislative. 

b. Tahap Aplikasi ialah tahap penegakan hukum oleh aparat-aparat penegak 

hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, tahap ini dapat disebut 

kebijakan yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi ialah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif 

atau administrasi. 
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Ketiga tahap ini usaha atau proses rasional yang sengaja digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu ketentuan dan merupakan suatu 

keterpaduan yang harus tercapai secara selaras seimbang.
8
 

 

Teori hukum membedakan tiga macam keberlakuan hukum, yakni sebagai 

berikut: 

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis. 

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis. 

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis. 

 

Untuk dapat menerapkan  suatu kaidah hukum, maka kaidah hukum harus 

memenuhi ketiga unsur tersebut diatas. Hal ini disebabkan karena
9
 : 

a. Bila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinn 

besar kaidah hukum yang mati. 

b. Bila hanya berlaku sosiologis, maka kaidah hukum tersebut menjadi aturan 

pemaksa. 

c. Bila hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya 

merupakan hukum yang di cita-citakan. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

menyebutkan poin-poin tugas dan wewenang penyidikan antara BNN dan Polri 

hampir sama. Bedanya, BNN hanya menyidik kejahatan narkotika dan prekursor 

narkotika. Sementara itu, Polri menyidik semua jenis kejahatan termasuk 

narkotika dan prekursor narkotika. Untuk melakukan tugas dan wewenang ini, 

                                                           
8. Barda Nawawi dan Muladi, Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana. hlm 29. 

9. Ibid.  hlm 31 
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Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) membentuk direktorat khusus yang 

menangani narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian kedua lembaga 

ini memiliki wewenang yang sama dalam melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

 

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, terhadap faktor yang mempengaruhi yaitu:
10

 

1. Faktor hukum sendiri. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor saran atau fasilitas mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

 

2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

mengambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.
11

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan 

memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan 

dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan: 

 

a. Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan 

hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau 

                                                           
10. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta:Rajawali, 

hlm. 4-5. 
11. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat). hlm 32. 
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penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui 

prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme 

penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).
12

 

b. 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

 

c. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang 

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden 

yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14

 

d. Wewenang Adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
15

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

                                                           
12. http://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum.html diakses 11 Desember 

2013, pukul 23.13 WIB 

13. Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN 

No.5062, Pasal 1 butir 1. 
14. Ibid, Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2). 

15. http://albymoon.blogspot.com/2009/12/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi.html, di akses 

11 Desember 13, pukul 23.12 WIB 

http://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum.html%20diakses%2011%20Desember%202013
http://pustakakaryaifa.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum.html%20diakses%2011%20Desember%202013
http://albymoon.blogspot.com/2009/12/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi.html
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Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian wewenang, pengertian narkotika, 

Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi, Tugas Badan 

Narkotika Nasional, dan pengertian .penegakan hukum pidana, faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum 

pidana. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa 

analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan     

permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan wewenang BNN ditinjau 

dari penegakan hukum pidana, dan  apakah faktor-faktor yang menghambat 

BNN dalam melaksanakan wewenang ditinjau dari penegakan hukum 

pidana. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitia 


