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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Narkotika dan psikotropika dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam 

peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang 

cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan dan 

pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi 

menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara illegal terhadap 

seluruh jenis narkotika dan psikotropika, pada akhirnya menjadi perhatian umat 

manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, 

yakni kejahatan narkoba. 

Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan 

yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa terutama pada generasi muda 

suatu bangsa yang berabad. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas 

negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas 

batas negara. Dalam kaitannya dengan Negara Indonesia, sebagai negara 

hukum.
1
 

Dalam kaitannya dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum, Negara 

Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang 

menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu supremasi 

hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the 

law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum 

(due process of law). Dalam penjabaran selanjutnya pada setiap negara, hukum 

mempunyai ciri-ciri :
2
 

a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia 

b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka 
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c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun 

warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. 

Jadi hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib 

dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan.
3
  

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. 

Hukum lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta 

berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Hukum 

mengejawantah dalam pergaulan, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga 

dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotika dan psikotropika 

sebagai masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia 

internasional, jelas memerlukan keperangkatan-keperangkatan hukum dan 

bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkotika merupakan hukum yang dapat 

menjangkau ke masa depan dan senantiasi mampu mengakomodir permasalahan 

narkotika dari masa ke masa.
4
 

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya sesuai dengan Pasal 27 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan 

begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk 

(warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. 

Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada 

suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai sesuatu yang direncanakan, 

dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai 

alat untuk mencapai tujuan yang tidak yuridis, karenanya faktor di luar hukumlah 

yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu.
5
 

Penegakan hukum kejahatan narkotika dan psikotropika, dilakukan dengan 

sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang 
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memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. 

sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya.  

Salah satu pertimbangan dari politik hukum Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa tindak pidana narkotika telah 

bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi 

yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan 

sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa 

yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk 

menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.  

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mencakup pengaturan meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang 

berhubungan dengan narkotika dan precursor narkotika. Narkotika ini 

digolongkan kedalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. 

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di samping itu, kebijakan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya adalah kebijakan tentang 

pencegahan atau pemberantasan narkotika, yang meliputi kedudukan dan tempat 

kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dengan 

undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. 

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang 

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN yang mana dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepala BNN diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden, sedangkan tugas dan wewenang BNN, untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan precursor narkotika, serta kedudukan penyidik BNN yang 

memiliki wewenang penyidikan. 
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Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan 

ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika 

dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, Penyidik Polri dan Penyidik BNN. 

Politik hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap 

narkotika dan precursor narkotika, serta dibentuknya Badan Narkotika Nasional 

yang memiliki kewenangan tidak serta merta menjadi tolok ukur keberhasilan 

pemberatasan narkotika di Indonesia. Upaya memberantas peredaran gelap 

narkotika dan precursor narkotika membutuhkan peran serta semua pihak atau 

sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan elemen-elemen dalam sistem 

peradilan pidana, termasuk masyarakat.  

Beberapa fakta atau upaya yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional 

dalam menjalin hubungan kerjasama atau sinergitas sebagai upaya 

pemberantasan narkotika dan precursor narkotika seperti : 

a. Kerjasama BNN dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), 

dengan bidang kerjasama meliputi :
6
 

1. Advokasi dan diseminasi tentang upaya pencegahan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bagi sumber daya 

manusia kelautan dan perikanan. 

2. Pembentukan dan pembinaan kader anti narkoba kelautan dan perikanan 

3. Pertukaran informasi dalam rangka mendukung upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 

4. Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

5. Pemberian akses pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi para 

recovering addict 
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6. Pendampingan identifikasi penumbuhan kelompok usaha sebagai mata 

pencaharian alternative bidang kelautan dan perikanan bagi para 

recovering addict. 

b. Kerjasama BNN dengan Universitas Islam Indonesia (UII), yang diwujudkan 

dengan pendirian Pusat Studi Napza (PSN).
7
 

c. Kerjasama BNN dengan beberapa partai politik seperti Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan partai politik 

lainnya.
8
 

Pemberantasan peredaran narkotika tidak saja dilakukan oleh Badan 

Narkotika Nasional, tetapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI AL dan 

APMM Malaysia. Selama periode 2018 ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI AL dan APMM 

Malaysia dalam mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di 

Aceh, Riau, dan Kalimantan. Hasil sinergi tersebut terlihat dari beberapa kasus, 

seperti :
9
 

a. Pengungkapan ± 31 Kg Shabu Rokan Hilir Provinsi Riau 

b. Pengungkapan  ± 73 Kg shabu dan 30 ribu ekstasi dari Malaysia 

c. Peredaran shabu seberat ± 10 kg yang diselundupkan dari Kuching 

Malaysia 

d. Pengungkapan kasus 30 ribu butir ekstasi dari Dumai. 

Selain itu, hasil kerjasama BNN dengan TNI AL dan Bea Cukai dalam 

upaya pemberatasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika adalah upaya 

menggagalkan penyelundupan shabu seberat ± 1.025 kg berikut tersangka 4 

(orang) warga Negara Cina dan Vietnam. 

Badan Narkotika Nasional yang telah diberi kewenangan oleh Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai pihak yang 

melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana narkotika, dipandang 

telah melakukan upaya-upaya sinergis dengan pihak-pihak baik institusi 
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pemerintah maupun lembaga pendidikan. Namun, langkah-langkah sinergitas ini 

belum memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan dan 

penyalahgunaan atau pun peredaran gelap narkotika.  

Untuk itu diperlukan upaya menanamkan sejak dini pengetahuan dan 

pemahaman tentang bahaya narkotika melalui dunia pendidikan sejak anak-anak 

hingga kaum muda. Upaya dimaksud adalah melalui sinergitas atau kerjasama 

dengan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk memasukkan narkotika 

sebagai kurikulum wajib di setiap jenjang pendidikan.  

Di samping langkah-langkah di atas, upaya pemberantasan peredaran 

narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pun memerlukan langkah 

konkret yang sinergis dengan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari system peradilan 

pidana. Langkah konkret pemberantasan peredaran narkotika dalam satu 

kesatuan dengan sistem peradilan pidana, seperti lembaga pemasyarakatan sangat 

dibutuhkan. Hal ini mengingat upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika 

Nasional atas tersangka peredaran narkotika yang telah mendapat putusan 

pengadilan dan menjalani masa pemidanaan, justru bukan pembinaan dan 

menjadi orang yang bertobat, tetapi pada lembaga pemasyarakatan itu sendiri, 

terpidana narkotika seakan-akan mendapat lahan baru melakukan peredaran 

narkotika.  

Kelemahan sistem pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan pada 

lembaga pemasyarakatan ini menjadi salah satu faktor terhambatnya proses atau 

upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Mengapa upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia tidak dapat 

berjalan dengan baik, padahal ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas ? 

b. Apakah bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub 

sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika ? 
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c. Apakah kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama dalam 

pemberantasan peredaran narkotika ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui alasan-alasan pemberantasan peredaran narkotika tidak 

dapat berjalan maksimal sedangkan pengaturan pidana dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional 

dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran 

narkotika di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama  

dalam pemberantasan peredaran narkotika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat akademis dan manfaat praktis.  

a. Manfaat akademis : 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada 

pemerintah dan Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum tentang 

bentuk-bentuk kerjasama dan kendala-kendalanya dalam upaya 

pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia.  

b. Manfaat praktis : 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum, 

khususnya sub sistem peradilan pidana (lembaga pemasyarakatan) bahwa 

pemberantasan peredaran narkotika bersifat mutlak dan bersifat menyeluruh 

tanpa kecuali. 

 

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.5.1 Kerangka Teoritis 

Penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan hukum pidana (politik 

hukum pidana/penal policy) dan teori Negara Hukum.  

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 
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Kebijakan hukum pidana yang dikaji konteks bagian dari politik 

hukum yang dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi dalam 

masyarakat. Politik hukum ini ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam 

sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan 

masyarakat atau Negara.
10

 Dibentuknya peraturan perundang-undangan baru 

merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melaksanakan suatu 

kebijakan pemerintah. Dengan demikian maka politik hukum dapat 

dipandang sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk 

mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat, 

sehingga dapat dibangun suatu dasar acuan sebagai system hukum yang 

berlaku secara nasional. 

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka 

perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-

undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam 

pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta 

harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan 

dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu, hukum harus 

mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan dapat juga 

menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
11

 

Dalam upaya melakukan perubahan-perubahan maka senantiasa harus 

dilakukan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya menyangkut 

masalah substansinya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai social politik, sosio-filosofik 

dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana serta penegakan hukum.
12

 

Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan 

pembuatan hukum undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-
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undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut 

menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.
13

 Didalamnya 

membahas seputar hukum pidana materiil, dimana dilihat dari sudut 

dogmatis-normatif, berisikan 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana yang 

saling berkaitan, yaitu:
14

 

a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; 

b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau 

mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan tersebut; 

c. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut. 

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan 

Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan 

masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun 

kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan 

tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang 

telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses 

yang terdiri atas tiga tahapan, yakni : 

a. Tahap kebijakan legislative/formulatif 

b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif 

c. Tahap kebijakan eksekutif/administrative. 

Berdasar tiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, antara lain : 

a. Kekuasaan legislative/formulatif , berwenang dalam hal menetapkan atau 

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada 

permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang 

bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. 

b. Kekuasaan yudikatif/aplikatif, merupakan kekuasaan dalam hal 

menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, 

dan 
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c. Kekuasaan eksekutif/administrative, dalam melakukan hukum pidana 

oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. 

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum seperti 

dimaksud diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk kebijakan penegakan 

hukum terhadap maraknya tindak pidana narkotika, dimaksudkan melakukan 

pemberantasan peredaran narkotika sebagai wujud adanya perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini 

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa kebijakan atau upaya 

penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada hakikatnya merupakan 

bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat.
15

 

2. Teori Negara Hukum 

 Friedrich Julius Stahl,
16

 seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, 

berpendapat bahwa ciri sebuah negara hukum (rechtstaat) antara lain adalah 

adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau 

pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan dalam 

tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan A.V. Dicey 

dengan sebutan The Rule of Law, yang menguraikan adanya tiga ciri penting 

dalam setiap negara hukum yakni :
17

 

a. Supremacy of Law 

b. Equality be for the Law 

c. Due Process of Law. 

Konsep negara hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan 

sosial (welfare state), juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan 

perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. 

Berdasarkan hal tersebut negara di samping bertugas mensejahterakan 

                                                           
15

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, Cet. Ke-2), hal. 73 
16

 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Kontitusi di Indonesia, (Jakarta : Liberty, 1993), hal. 27-

28 
17

 Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Konstitusi Press, 

2006), hal. 122 
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masyarakat dan memberikan keadilan social maka negara pun harus 

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur 

dalam Pasal 28 I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan kedua) 

dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.
18

 

Menurut Satjipto Rahardjo
19

, untuk mendirikan Negara hukum 

memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan 

hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah 

kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang 

luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan 

eksekutif dan legislative, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang 

bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar 

skema yang diperuntukan baginya. Hukum bukan hanya urusan (a business 

of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior).
20

 Perilaku masyarakat 

dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empiric berada dalam 

suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambh carut 

marutnya penegakan hukum. sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, 

tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat kecuali ada kesadaran 

hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut. 

Doktrin mengenai rule of law merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pembahasan konsep negara hukum. 
21

 Istilah atau pengerti rule of law 

paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan 

materiil. Dalam arti formil, maka rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan 

public yang terorganisir, yaitu berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah 

yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan rule of law. Dalam arti 

formil ini maka rule of law mungkin menjadi alat yang paling efektif dan 

efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Rule of law dalam arti 

                                                           
18

 Pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  
19

 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Kompas, 2006), hal. 17 
20

 Ibid, hal. 4 
21

 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di 

Indonesia : Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, (Jakarta : UI Press, 1983), hal. 66-67 
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materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum baik dan 

hukum yang buruk antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum 

yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan 

yudikatif. 

b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia. 

c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social 

yang memungkinkan terwudunya aspirasi-aspirasi manusia dan 

penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia. 

d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan 

terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. 

e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat 

memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang 

dari badan-badan eksekutif dan legislative. 

Aspek-aspek tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perumusan yang 

dihasilkan oleh kongres The International Commision of Jurists pada tahun 

1959 di New Delhi. Tegasnya tujuan rule of law dalam arti materiil adalah 

untuk melindungi warga-warga masyarakat terhadap tindakan-tindakan 

penguasa sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.  

The International Commision of Jurists menambahkan prinsip negara 

hukum dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak mengingat yang 

pada zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara 

demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap penting untuk Negara hukum 

menurut The International Commision of Jurists, meliputi :
22

 

a. Negara harus tunduk pada hukum 

b. Pemerintah menghormati hak-hak individu 

c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

Jimly Asshiddiqie pun merumuskan bahwa terdapat dua belas prinsip 

negara hukum (rechtstaat) yang berlaku pada zaman sekarang. Kedua belas 

                                                           
22

 Jimmly Asshiddiqie, Op.Cit, hal. 152 
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prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri 

tegaknya satu negara modern sehingga disebut sebagai negara hukum (the 

rule of law atau rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya.
23

 Adapun kedua 

belas prinsip tersebut adalah : 

a. Supremasi hukum (supremacy of law) 

b. Persamaan dalam hukum (equality before the law) 

c. Asas legalitas (due process of law) 

d. Pembatasan kekuasaan 

e. Organ-organ penunjang yang independen 

f. Peradilan bebas dan tidak memihak 

g. Peradilan Tata Usaha Negara 

h. Mahkamah Konstitusi (constitutional court) 

i. Perlindungan hak asasi manusia 

j. Bersifat demokratis (democratische rechtstaat) 

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 

rechtstaat) 

l. Transparansi dan kontrol sosial. 

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) berdasarkan 

Pancasila. Negara hukum yang dianut Indonesia tidaklah dalam artian formal, 

namun negara hukum dalam artian materiil, yang juga diistilahkan dengan 

Negara kesejahteraan (welfare state).
24

 Dan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, negara hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan 

tetapi dituntut turut serta secara aktif dalam semua aspek kehidupan dan 

penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat para pendiri negara 

(the founding father) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai negara berdasarkan 

atas hukum, maka segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

                                                           
23
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24

 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung : Penerbit FHPM 

Unpad, 1960), hal. 21-22 
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Abud Daud Busroh, menyatakan bahwa negara hukum adalah negara 

yang berdasarkan atas hukum. maksudnya adalah segala kewenangan dan 

tindakan-tindakan alat-alat negara atau penguasa semata-mata berdasarkan 

atau dengan kata lain diatur oleh hukum.
25

 

Sedangkan oleh Notohamidjojo menyebutkan negara hukum ialah 

dimana pemerintah dan semua pejabat hukum mulai dari presiden, para 

menteri, kepala-kepala lembaga pemerintahan lain, pegawai, hakim, jaksa, 

dan kepala lembaga pemerintah yang lain, anggota legislative semuanya 

dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantor taat kepada 

hukum, mengambil keputusan-keputusan, jabatan-jabatan menurut hati 

nurani sesuai hukum.
26

 

Dalam hukum diatur rambu-rambu sebagai berikut :
27

 

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (respects for the rights 

and freedom of others) 

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (the generally 

accepted moral code) 

c. Menghormati ketertiban umum (public order) 

d. Menghormati kesejahteraan umum (general welfare) 

e. Menghormati keamanan umum (public safety) 

f. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (national 

and social security) 

g. Menghindari penyalahgunaan hak (abuse of right) 

h. Menghormati asas-asas demokrasi 

i. Menghormati hukum positif. 

Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas 

pengaturan hak dan kewajiban warga negara, sebagai berikut :
28

 

a. Asas legalitas 

b. Asas negara hukum 

                                                           
25

 Abu Daud Busroh, dkk, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 

hal. 110 
26
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c. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan 

d. Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan perkecualian 

e. Asas persamaan dan nondiskriminasi 

f. Asas nonretroaktivitas (peraturan tidak berlaku surut) 

g. Asas proporsionalitas. 

Pengakuan terhadap hak Negara untuk mengatur dalam kerangka 

kebijakan social (social policy) baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan 

social (social welfare policy) maupun kebijakan keamanan social (social 

defence policy). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, 

untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, 

keselarasan dan keserasian antara kepentingan Negara, kepentingan 

masyarakat dan kepentingan pribadi. 

Secara teoritis dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum, 

antara lain :
29

 

a. Berlaku secara yuridis. 

Beberapa pandangan yang memandang berlakunya hukum secara yuridis, 

seperti : 

1) Hans Kelsen, dalam teorinya The Pure Theory of Law, mengatakan 

bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya 

berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. 

2) Zevenbergen, dalam Formale Encyclopaedie de Rechtwetenschap, 

menyatakan bahwa suatu kaidan hukum mempunyai keberlakuan 

yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara 

yang telah ditetapkan. 

3) Logemann, dalam Over de Theorie van enn Stelling Staatsrecht, 

menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan 

hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. 

b. Berlaku secara sosiologis. 

Berlakunya secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum, 

terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa : 

                                                           
29

 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di 

Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 34-35 
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1) Teori kekuasaan, yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara 

sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu 

adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau 

bahkan menolak. 

2) Teori pengakuan, yang menyatakan bahwa berlakunya hukum 

didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. 

c. Berlaku secara filosofis.  

Berlaku secara filosofis artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-

cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

Doktrin negara hukum juga mempunyai ciri bahwa penyelenggaraan 

peradilan berdasarkan asas ketidakberpihakan, yang diimplementasikan 

dalam prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman 

selayaknya diupayakan secara professional oleh suatu korps kehakiman yang 

terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif.  

Pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia sebagai negara 

hukum merupakan tanggung jawab bersama bukan saja pemerintah tetapi 

setiap lembaga yang berada di dalam negara hukum Indonesia, sehingga 

dibutuhkan sinergitas lembaga-lembaga hukum dalam upaya pemberantasan 

narkotika. Salah satu bentuk sinergitas pemberantasan narkotika adalah 

melalui sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan Sistem Peradilan 

Pidana.  

Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang dibentuk oleh 

negara. Proses yuridis untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang 

terhadap suatu tindakan atau kasus dalam lingkup hukum pidana disebut 

dengan proses peradilan pidana. Dan proses peradilan pidana 

diselenggarakan oleh dan dalam suatu system yang disebut Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System), yang terdiri dari lembaga-lembaga dalam 

criminal justice system bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau 

dikenal dengan istilah integrated criminal justice system, meliputi kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  
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Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan tentang sistem peradilan 

pidana sebagai :
30

 

Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. 

Inti dari konsep system peradilan pidana dari Mardjono yaitu bahwa 4 

(empat) komponen dalam system peradilan pidana yaitu kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, sekarang ditambah pengacara, 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional diharapkan 

dapat bekerja sama dan membentuk suatu system peradilan pidana terpadu. 

Hal ini ditegaskan Muladi tentang makna dari sistem peradilan pidana 

terpadu, sebagai berikut :
31

 

Sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, 

pertama sinkronisasi structural yaitu keserempakan dan keselarasan 

dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua 

sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dalam keselarasan yang 

sifatnya vertika dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif 

dan ketiga, sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan 

dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah 

yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

 

Sistem hukum nasional Indonesia sebagai negara hukum menyatakan 

bahwa implementasi dari system peradilan pidana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara 

pidana menurut E.Y. Kanter, didefinisikan sebagai berikut :
32

 

Seluruh garis hukum yang menjadi dasar/pedoman bagi penegak 

hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum 

pidana materiil, dengan kata lain hukum acara pidana yaitu mengatur 

tentang bagaimana caranya negara dengan peraturan badan-badannya 

(polisi, jaksa, hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, 

menuntut menjatuhkan dan melaksanakan pidana. 

 

Untuk pertama kalinya pemahaman criminal justice system 

diperkenalkan oleh Mardjono Reksodiputro, yang memberikan batasan 

                                                           
30

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan 
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pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah system 

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. 

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada 

dalam batas-batas toleransi masyarakat.
33

 

Diartikan suatu sistem karena di dalam system peradilan pidana 

tersebut tidak terlepas dari sub-subsistem (komponen) yang mendukung 

jalannya sistem peradilan pidana : Suatu pengendalian kejahatan yang terdiri 

atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

pemasyarakatan.
34

 Romli Atmasasmita berpendapat bahwa ciri pendekatan 

system dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut :
35

 

a. Titik berat pada kondisi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) 

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen 

peradilan pidana. 

c. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi 

penyelesaian perkara. 

d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memanfaatkan the 

administration of justice. 

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang terdapat di 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu sistem pengendali 

kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana adalah : 

a. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan 

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi kejahatannya.
36

  

Keterpaduan bekerjanya sub sistem dalam sistem peradilan pidana 

sebagai upaya penegakan hukum di Negara hukum Indonesia, merupakan 
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 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, 

(Bandung : Putra Abardin, 1996), hal. 1 
35

 Ibid, hal. 9-10 
36

 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit, hal. 14-15 

UPN "VETERAN" JAKARTA



19 
 

syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara 

hukum. dan suatu negara hukum dinyatakan sebagai negara hukum apabila 

negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di 

muka hukum dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum 

bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum 

itu sendiri. Menurut Sunaryati Hartono
37

, terdapat 4 (empat) fungsi hukum, 

antara lain : 

a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. 

b. Hukum sebagai sarana pembangunan. 

c. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan. 

d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Hukum sebagai suatu system terdiri atas 3 (tiga) komponen 

sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut :
38

 

a. Legal substance (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan 

baik tertulis maupun tidak tertulis. 

b. Legal structure (struktur hukum), menyangkut antara lain : 

1) Kelembagaan hukum, yang terdiri atas : 

a) Institusi pembentukan hukum. 

b) Institusi penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan, 

kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan lainnya. 

c) Institusi pelayanan jasa hukum, seperti bidang perizinan pada 

departemen pemerintah 

2) Sumber daya manusia hukum adalah mereka yang secara institusional 

fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan 

hukum serta pelayanan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, 

pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan dan lainnya.. 

c. Legal culture (budaya hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran 

hukum masyarakat. 
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Untuk menegakkan supremasi hukum dalam penanggulangan kejahatan 

narkotika, ketiga komponen system hukum tersebut perlu dikembangkan 

secara simultan dan integral karena satu dengan lainnya bersifat 

komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional.  

 

1.5.2 Kerangka Konseptual 

Proses penegakan hukum memiliki peran penting dalam upaya mencapai 

tujuan hukum. Pencapaian tujuan hukum melibatkan pelbagai unsur sub-sistem 

hukum, salah satu yang memiliki peran besar adalah wilayah penegakan hukum. 

Penegakan hukum dalam bentuk tindakan dan keputusan lembaga-lembaga 

penegak hukum merupakan wilayah yang esensial. Sebabnya, dalam penegakan 

hukum inilah norma hukum yang bersifat umum dan abstrak diterapkan dalam 

perkara yang beragam secara kasus per kasus dengan konkret, dalam proses 

pelaksanaan ini yang diberi ruang penafsiran yang begitu lapang, sehingga sudah 

seharusnya membuat tujuan hukum menjadi arah yang mesti ditempuh. Bahkan 

bukan mustahil, dalam penerapan atau penegakan suatu aturan hukum diambil 

tindakan diskresi dengan memperhatikan yang diperoleh tujuan hukum itu 

sendiri. Dalam pada itu, tercipta pula kesempatan untuk menyalahgunakan 

kekuasaan, sebagai efek samping dari ruang implementasi, penafsiran, dan 

diskresi yang begitu lapang terbuka.
39

 

Selain itu, penegakan hukum pun menjadi signifikan sekali sehubungan 

dengan persepsi masyarakat, bahwa apa yang ditangkap dan diartikan tentang 

hukum adalah apa yang disaksikannya. Dengan kata lain, masyarakat bukan 

melihat hukum sebagai positivistic, melainkan dari sudut pandang legal realistic, 

yakni sebagai norma yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan hukum. 

sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan 

penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa, dan 

putusan oleh hakim.  

Sementara itu dalam menangani tindak pidana, system peradilan pidana 

atau criminal justice system Indonesia hampir selalu berujung di penjara. Sudah 
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diketahui sama sekali penjara bukan solusi terbaik dalam penyelesaian tindak 

pidana, khususnya tindak kejahatan yang sudah menjadi rusak masih dapat 

dilakukan perbaikan.  

Dalam hubungan ini pada tataran realitas, hukum tidak diperlakukan 

dengan secara membabi buta kepada siapa pun dan dalam keadaan apapun. 

Apabila setiap anggota kepolisian, setiap jaksa penuntut umum, setiap hakim, 

dan setiap instansi pasca pemidanaan, menjalankan kinerjanya atau 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara kaku dan ketat, 

yaitu dengan sepenuhnya mengikuti aturan-aturan yang ada, maka hukum pidana 

memang akan menciptakan ketertiban. Akan tetapi, kehidupan yang demikian 

akan dirasakan benar-benar berat, susah dan tidak nyaman, akibat tidak ada 

ruang untuk bertoleransi sedikit pun, dimana segala tindak tanduknya atau gerak 

geriknya diancam dapat dikenai sanksi aturan-aturan tersebut.  

Sebenarnya di dalam menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, 

peradilan dan pemasyarakatan, masing-masing komponen system peradilan 

pidana melakukan penyaringan perkara-perkara pidana yang masuk atau sedang 

melewati tahapan proses masing-masing komponen. Mereka harus 

memperhatikan kebijakan yang digariskan oleh atasannya. Namun dalam situasi 

tertentu mereka diberi kebebasan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. 

Kebebasan bertindak semacam itu disebut diskresi.  

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing komponen dalam system 

peradilan pidana patut mengetahui dan memahami politik hukum dari undang-

undang narkotika, antara lain : 

a. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, 

yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya 

manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu 

dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat 

kesehatannya. 

b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya 
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peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain 

dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat 

dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika. 

c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang 

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan di satu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama. 

d. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 

mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan 

pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat 

merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan 

manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. 

e. Tindak pidana narkotika telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan 

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban 

terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan 

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi 

dan memberantas tindak pidana tersebut. 

Mengacu pada politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, maka pemberantasan narkotika membutuhkan adanya 

sinergitas dalam system peradilan pidana terpadu antara Badan Narkotika 

Nasional dengan subsistem peradilan pidana.  

Agar kajian atas sinergitas Badan Narkotika Nasional dan subsistem 

peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, maka perlu 

dimengerti beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Definisi 

operasional dimaksud antara lain : 
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a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atas 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.
40

 

b. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga non-struktural yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
41

 

c. Sistem peradilan pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara 

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 

menjalani pidana. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan 

hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada 

di dalam tesis ini yaitu tentang pemberantasan peredaran narkotika dalam 

kerangka sinergitas Badan Narkotika Nasional dengan unsur-unsur sistem 

peradilan pidana. 

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap 

pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam 

tesis ini. 

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang 

pemberantasan peredaran narkotika dalam kerangka sinergitas Badan Narkotika 

Nasional dengan unsur-unsur sistem peradilan pidana. 

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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