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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Wewenang 

 

Wewenang Adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang 

merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam 

suatu organisasi. Dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, 

yaitu: 
1
 

1. Teori formal (classical view) Wewenang merupakan anugrah, ada karena 

seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang 

berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri 

sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk 

organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. 

2. Teori penerimaan (acceptance theory of authority) Wewenang timbul hanya jika 

dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut 

dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang 

dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi, 

wewenang tergantung pada penerima (receiver), yang memutuskan untuk 

                                                           
1. http://albymoon.blogspot.com/2009/12/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi.html, di akses 11 

Desember 13, pukul 23.12 WIB 

http://albymoon.blogspot.com/2009/12/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi.html
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menerima atau menolak. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang 

formal (resmi): 

 

1.      Pandangan klasik (classical view) 

Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap 

diturunkan ke tingkat yang lebih bawah 

2.      Pandangan penerimaan (acceptance view) 

Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi 

perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua 

perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan 

menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak 

B. Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkitika Provinsi 

 

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional 

 

 

Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa Undang-

Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. 

Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan 

lembaga pemerintah nonkementerian yang berkududukan di bawah Presiden dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. 
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2. Pengertian Badan Narkotika Provinsi 

 

Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika meyatakan bahwa BNN 

berkedudukan di ibukota negara dengan kerja meliputi seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di 

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya menurut Pasal 66 BNN provinsi 

dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) 

merupakan instansi vertikal. 

 

3. Tugas Badan Narkotika Nasional 

 

Menurut Pasal 70 Undan-Undang Narkotika, BNN mempunyai tugas sebagai berikut: 

 

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 dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

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

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 
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4. Wewenang Badan Narkotika Nasional 

 

 

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Narkotika, dalam Pelaksanakan tugas 

pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Selanjutnya menurut Pasal 72 : 

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik 

BNN. 

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan 

oleh Kepala BNN. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Kepala BNN. 

 

 

Berdasarkan kewenangan uraian diatas, maka kewenangan penyidikan berada pada 

undang-undang yang lebih baru yaitu tentang peran penyidikan BNN dalam 

pemberantasan tindak pidana narkotika yang sebelumnya kewenangan penyidikan 

ada didalam kewenangan kepolisian. 

 

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

 

Pengertian penegakan hukum pidana dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum 

oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. 

Bila dikaitkan penegakan hukum dengan wewenang Badan Narkotika Nasional , 

maka saat ini harusnya hukum harus bisa ditegakkan.  
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Kebijakan atau upaya penangulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian 

integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejateraan masyarakat (social welfare). Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan 

hukum pidana bukanlah semata-mata perkerjaan teknik perundang-undangan yang 

dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika-dogmatik. Dengan penegasan 

tersebut masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyangya 

menjadi pusat perhatian kriminologi, terlebih memang pidana sebagai salah satu 

bentuk reaksi atau respon terhadap kejahatan. Menurut Marc Ancel bahwa tiap 

masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari 
2
: 

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya 

2. Suatu prosedur hukum pidana  

3. Suatu mekenisme pelaksaaan pidana 

 

 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Suatu usaha untuk 

melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai 

sentral sosial-politik, sosio-filosofis dan sosio-kuntural masyarakat indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan dengan menggunakan sarana 

penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya 

dijadikan tindak pidana dan sanksi pidana apa yang sebaliknya digunakan atau 

dikenakan kepada si pelanggar. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tidak 

kriminal, perlu kriteria umum sebagai berikut : 

                                                           
2. Nawawi Arief, Barda. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 42 



19 
 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan 

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai 

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau 

nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, 

sehingga berbahaya bagi seluruh masyarakat. 

 

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam 

menghadapi masalah sentral yang disebut masalah kriminalisasi harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut 
3
: 

 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, 

yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual 

berdasarkan pancasila. 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbutan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian. 

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip, biaya, dan hasil 

(cost and benefit principle). 

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan 

daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada 

kelampauan beban tugas (overbelasting). 

                                                           
3. Rahardjo,Satjipto. 2000.  Ilmu Hukum. Citra Aditya. Bandung. hlm 51 
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Dalam penegakan hukum pidana bahwa pendekatan humanistik menuntut pula 

diperhatikannya ide “individualisasi pidana “ dalam kebijakan hukum pidana. Ide 

individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (azas personal). 

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culbalitas “ tiada 

pidana tanpa kesalahan”). 

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku dan 

fleksibitas bagi hakim dalam memilih sangsi pidana “ sejenis maupun berat 

ringannya sanksi” dan harus ada kemungkinan  modifikasi pidana ( perbutan atau 

penyesuaian ) dalam pelaksanaannya. 

Menurut Soerjono Soekanto mengadatakan penegakan hukum adalah : kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau 

pandangan-pandangan menilai yang menetap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “sosial 

enginering”) memelihara dan mempertahankan (sebagai “sosial control”) kedamaian 

pergaulan hidup.
4
 

 

Bedasarkan uraian diatas, maka penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem 

yang menyangkut penyerasian antara lain nilai dan kaidah serta perilaku nyata 

manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patoka bagi prilaku 

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

2. 
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atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Prilaku atau sikap itu bertujuan 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. 

 

Didalam menganalisa masalah hukum, persoalan tidak terlepas dari properasinya tiga 

komponen sistem hukum (legal system) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman 

terdiri dari komponen “struktur , suptansi, dan kultur”.
5
 Komponen struktur adalah 

bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen 

suptansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi 

pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah 

nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan 

suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. 

 

Komponen kultur memegang peraturan yang sangat penting dalam penegakan 

hukum. Adakalahnya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, 

karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat 

yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan 

dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan berkerja 

sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penangulangan kejahatan, 

meskipun komponen stuktur dan suptansinya tidak begitu baik dan bahkan 

masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana 

mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah 

hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur 

berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.  

                                                           
5. Lawrence M. Friedman, Law and Society, Englewood Cliff: Prentice Hall, hlm. 27 
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Penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya 

tanpa diajukan kepengadilan, hal ini menandakan bahwa yang diinginkan masyarakat 

sebenarnya bukan pada penegakan hukum akan tetapi pada nilai-nilai ketentraman 

dan kedamaian masyarakat, menurut pandangan masyarakat jalur penyelesaian 

melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali memperluas 

pertentangan dan rasa tidak senang antara warga masyarakat berperkara dan demikian 

juga biasanya kasus yang diadukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum 

untuk diselesaikan secara hukum. 

 

Hal tersebut kiranya sejalan dengan pandangan yang penyatakan penegakan hukum 

pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan 

hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-undang melainkan juga berdasarkan 

kebijaksanaan antar hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata 

hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. 

 

Menyangkut masalah diskresi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diskresi 

merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan 

berpengang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa 

berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya. Dalam menerapkan 

diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah :
6
 

1. Apabila penegakan hukum bertindak, apakah akan ada pihak-pihak lain yang 

akan mengalami gangguan; 

2. Adakah yang dirugikan atau tidak; 

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

Loc.cit. 
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3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang 

lebih baik daripada sebelumnya; 

4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk 

memperbaiki keadaan dan akibatnya bagaimana; 

5. Begaimana menghadapi gangguan keamanan di perairan dalam keadaan tidak 

bertugas; 

6. Bagaimana menindak pihak bersalah yang masih mempunyai hubungan 

kekerabatan dengan atasan atau rekan kerja; 

7. Apakah yang diharapkan dari penegakan hukum. 

 

Persoalan penggunaan diskresi dialami polisi dalam melaksanakan tugasnya di 

Amerika Serikat. Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan, karena 

didalam hukum terkandung pembatasan tata kerja untuk mencapai ketertiban. 

 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi penegakan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat, 

sehingga dalam kontek yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

merlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. 

Didalam proses tersebut hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang 

erat dalam proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta yaitu masyarakat 

itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya. 

 

Mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam 

bentuk perundang-undangan dengan maksud dengan mencapai tujuan tertentu. 

Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku di 
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artikan telah lengkap dan sepurna, melaikan suatu kerangka yang masih memerlukan 

penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan 

tingkat propesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan 

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam 

penerapannya. 

 

Menurut Soejono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum bukan 

semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang 

memperngaruhinya yaitu : 
7
 

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri 

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

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

diterapkan. 

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

karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum pidana 

untuk melihat faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugasnya, faktor 

akan dijabarkan sebagai berikut : 

 

a. Faktor Hukum 

 

Pratek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan, sering terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu di karenakan konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

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

4-5. 
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merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif oleh karena itu suatu 

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan 

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencangkup “law enforcement” saja, akan tetapi juga “peace maintance”’ 

karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara 

nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahn sosial hanya dapat 

diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur seluruh lingkah laku manusia yang isinya jelas 

bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk 

menerapkan perturan dengan fasilitas yang mendukungnya. 

 

Sebagaiamana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai 

hukum perundang-undangan, hukum teratat, hukum yurusprudensi, hukum adat, dan 

hukum ilmuan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis artinya tidak 

saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizoltal antara perundang-

undangan yang satu dan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, 

sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan pada warga masyarakat yang 

terkena perundang-undangan itu. 
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b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum 

 

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau 

kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang 

mengatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi 

penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu 

kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan kerangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) 

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus 

diaktualisasikan. 

 

c. Fasilitas Pendukung 

 

Fasilatas pendukung mencangkup perangkat lunak dan keras, salah satu perangkat 

lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung 

pada hal-hal yang peraktis konpensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 

hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan, komputer, 

dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada 

jaksa, hal ini karena secara tehknis-yuridis polisi belum mampu dan belum siap. 

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan 

begitu banyak. 
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d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat 

 

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah 

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau rendah. Sebagaimana di ketahui kedasaran hukum sebenarnya 

merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, sikap hukum dan 

prilaku hukum.  

 

e. Faktor Budaya dan Masyarakat 

 

 

Secara analisis konsepsional terhadap pembagian jenis kebudayaan, apabila dilihat 

dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture, 

culture, suculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian 

banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertantu terhadap penegakan 

hukum, variasi-variasi kebudayaan sanga sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu 

penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan di 

Pontianak akan berbeda dengan di Jakarta. 

 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, oleh karena itu merupakan hal pokok 

dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran melihat efektifitas dalam 

penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegakan hukum menempat 

titil sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat oleh karena 

undang-undang dibuat oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh 

penegak hukum, demikian juga penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan 

hukum oleh masyarakat luas. 
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2. Tahap-Tahap Penegak Hukum Pidana 

a. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum pidana inabstrac oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaa dan situasi 

masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legeslatif. 

b. Taham Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian 

sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 

menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 

oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh 

pada nilai-nilai keadilan didaya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap 

kebijakan yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksaan) hukum pidana secara 

kongkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah 

ditetapkan dalam pemutusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam 

menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan serta daya guna. 
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Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus bersumber dari nilai-nilai 

dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 

 

D. Pengertian Narkotika 

 

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika adalah: 

 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun 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”. 

 

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan ke dalam 

tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan 

merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.
8
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi 

narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 : 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan 

                                                           
8. Supramono, Gatot. 2009.  Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan. Jakarta hlm 21 
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pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

 

 


