






T indak pidana narkotika "dllakukan secara terorganisasl ". adalah 
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam bentuk 

korporasi maupun dalam bentuk kelompok atau organisasi kejahatan yang paling sedikit 
beranggotakan 3 (tiga) orang, yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak 
bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan berat. Yang dimaksudkan 
dengan " kejahatan berat " adalah tindak pidana yang ancaman pidananya 4 

(empat) tahun atau lebih. Pada kelompok atau organisasi kejahatan tersebut, tidak 
· perlu mempunyai perumusan tugas secara formal untuk anggota-anggota juga tidak 

perlu ada kontinuitas keanggotaan atau struktur yang sudah berkembang. 
Pemantauan elektronik adalah pemantauan terhadap orang-orang yang 

dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkotika, atau jaringan, kelompok, organisasi, 
korporasi yang terlibat kejahatan narkotika dan kejahatan lainnya, dengan memakai 
cara-cara sebagai berikut: 

a. P e m a s a n g a n t r a n s m i t t e r  d i r u a n g a n / k a m a r s a s a r a n  u n t uk 
· mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging). 

b. Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak 
keberadaannya "(bird dog). 

c. Pemasangan transmitter pada orang (undercover agent atau informan) untuk 
mendengarkan dan merekam pembicaraan. 

d. lntersepsi Internet. 
e. Kloning dari fax, pager, hard disk, dll. 
f. Pemasaiigan CCTV (Close Circuit Television). 
g. Rekaman Video (Video Recording). 



dengan jaringan internasional, sehingga untuk dapat membongkar jaringan 

kelompoklkorporasi/organisasi kejahatan dibidang narkotika memerlukan waktu yang 

cukup panjang, yaitu 1 (satu) tahun. 

Perlindungan khusus, adalah perlindungan oleh negara yang diberikan kepada 

saksi/pelapor supaya terhindar dari kemungkinan adanya ancaman yang membahayakan 

diri, jiwa, dan/atau hartanya, atau keluarganya baik sebelum, selama, maupun sesudah 

proses pemeriksaan perkara. Perlindungan khusus antara lain meliputi penyediaan 

tempat tinggal/rumah khusus untuk perlindungan pemberian makan dan penggantian 

ident i tas dalam kasus-kasus yang sangat berat ,  sesuai kebutuhan. 

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana narkotika dan prekusor yang sedang 

direncanakan dan/atau sudah terjadi yang dilakukan oleh seseorang, 

kelompok!korporasi/organisasi kriminal, modus operandi, keterkaitan dengan kejahatan 

lain, dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Pengamatan (Observation) 

b. Pembuntutan (Surveillance) 

c. Penyamaran (Under Cover) ·K:.:.·• 
d. Penggunaan informan 

e. Pemantauan elektronik (Electronic Surveillance) 

f. Pembelian terselubung (Under Cover Buy) 
� 

g. Penyerahan yang diawasi (Controlled Delivery) 

h. Wawancara (Interview) 

Cara-cara lain untuk memperoleh keterangan dari sumber-sumber lain. • 
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regional ASEAN terdapat daerah Segitiga Emas, yaitu 

r, Thailand dan Laos, yang memproduksi candu gelap 

n martin dan heroin berkualitas tinggi. Jumlah produksi candu 

Segitiga Emas adalah nomor 2 (dua) setelah Afghanistan. Dari ketiga 

negara ASEAN tsb diatas Myanmar yang memproduksi candu dan heroin yang 

paling banyak yang dilakukan oleh pemberontak Shan United Army, Hasil 

penjualan heroin dipakai untuk membiayai pemberontakan mereka yang ingin 

mendirikan Negara Shan merdeka. 

Berhubung Myanmar merupakan daerah agak tertutup bagi lalu-lintas 



m -linta:; internasionalnya. 
Nigerian Criminal Enterprice (NCE) dan 
dikat-sindik�t lainnya banyak yang 

-berpusat di Bangkok. NCE menyelundupkan 
heroin Afghanistan ke Bangkok dan 
menjualnya sebagai h Segitiga Emas yang 

·;:": harganya lebih � a , sehingga keuntungan NCE berlipat ganda. 
Bangkok oleh t'fcE dipakai sebagai pusat pengendali operasi mereka 

antara lain ke Indonesia dan Bangk0k dipakai juga sebagai daerah transit 
heroin dari Pakistan ke Indonesia. 

\" Unhlk memberantas sindikat-sindikat narkotika dengan jaringan produksi 
dan distribusi yang sangat luas, maka Pernerintah Thailand telah mengeluarkan 
dan melaksanakan kebijaksanaan yang keras dan tegas. Dikhawatirkan bahwa 
'5ebagian anggota sindikat yang tersisa telah melarikan diri ke negara-negara 
lain yang masih lemah penegakan hukumnya karena antara lain adanya celah-

op•�.Jii,sic1nal seperti keadaan kita sekarang. 
•rillallavsiadan Singapura penegakan hukum dilaksanakan juga dengan 

Undang-unc.ia.rilg�ka di Malaysia dan Singapura 
enytt!taK.qfl qntara lain memiliki 15 gram�herom dianggap mengedarkan dan 

wajib dijatuhkan hukuman mati (mandatory death sentence), berarti hakim 
diwajibkan oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman mati dan tidak 
boleh hukuman lain. 

Di samping itu Malaysia dan Singapura mempunyai preventive detention 
law yaitu Internal Security Act {I SA), yang mana rnernberikan wewenang kepada 
penyidik untuk bisa menangkap dan menahan seseorang karena adanya bukti 
permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan terlibat kejahatan yang 
membahayakan negara antara lain kejahatan narkotika, selama 2 (dua) tahun 
tanpa diproses ke pengadilan dan dapat diperpanjang sesuai keadaan. 

Sebagai akibat dari penegakan hukum yang tegas dan keras tersebut diatas, 
maka ada kelompok kriminal dari Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Antara 
lain dapat dibuktikan dengan terungkapnya kasus terpidana mati Ang Kim Soei. • 
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narkotika global diatas, produksi candu 

di Afghanistan pada tahun 2002 sangat 

meningkat, bahkan Afghanistan sekarang 

adalah produsen candu dan heroin 

terbesar didunia, oleh karena itu 

diperkirakan bahwa penyelundupan 

heroin oleh NCE ke Indonesia akan juga 

meningkat, yang perlu diberantas. 

Kokain yang berasal dari Columbia, 

Bolivia dan Peru, diperkirakan akan 

tetap diselundupkan dan diedarkan 

di Indonesia serta sebagian transit 

ke Australia yang dilakukan oleh 

NCE. 

ti Jaringan NCE yang 

beroperasi di Indonesia telah 

menjadi begitu besar bagaikan 

gurita raksasa karena pada 

umumnya setiap orang Nigeria 

tidak ingin dibawah orang Nigeria 

lainnya, yang ingin menjadi Boss 

sendiri dengan membentuk 

jaringannya masing-masing yaitu 

dengan merekrut dari kalangan muda 

lndonesia/WNI yang mereka percaya. 

Setiap anggota jaringan NCE di 

Jakrta I Indonesia dapat mengorder 







yang sangat lihai serta profesional dan 

beroperasi di seluruh dunia (di daerah 

Golden Triangel, Golden Crescent, dan 

Amerika Latin/Selatan). Banyak 

perempuan Indonesia yang tertangkap 

di Paskistan, Columbia, Peru, Argentina, 

Equador, Chili dan Belanda. 

I( Dalam Sidang ke 46 dari UN

CND, Ketua Delegasi Nigeria melaporkan 

bahwa sindikat Nigeria telah 

mengembangkan modus operandi yang 

baru, yaitu yang disebut "Shot Gun 

Method", dan "Relay Method". Untuk 

"Shot Gun Method" dipakai banyak kurir 

pembawa heroin/kokain yang 

diterbangkan dalam satu penerbangan, 

untuk mengelabuhi penyidik.Biasanya 

penyidik (Sea & Cukai dan Polisi) di 

Bandara sudah senang kalau ditangkap 

1 (satu) kurir dan tidak tahu bahwa masih 

ada banyak kurir lain dalam penerbangan 

tersebut. Jika ada 10 \""'1-'u''u",l.!''" ,,./"a� 
cuma 1 (satu) yang tert:na!�kaPl 

menghindari deteksi dan 

ditempatkan/menunggu di 

transit dan mengambil alih 





4 Selangor 

5 Santiago 

Warga Negara Afrika Yang Terlibat 
Narkoba Jenis Heroin Dan Kokain 

Tahun1997-Juni2003 

18 

16 

10 

17 

14 

20 

3 

18.559 gr 

16.344 gr 

3.730,16 gr 

7.845,9 gr 

7.313 gr 

3.411,97 gr 

400 gr 

1 1 .800 gr 

144.150 gr 

1 3.500 gr 

3.200 gr 

Jumlah Seluruh 5 1 1  1 6  189 550 gr 



Keterangan : Semua Heroin dan kokain tersebut diatas akan di selundupkan ke Indonesia. 

Contoh Kasus Kultivasi dan Peredaran Gelap Ganja yang Berkaitan 

dengan GAM 

1. Kasus Peledakan Bom di Bursa Effek Jakarta (BEJ) 

Pada tanggal 13 September 2000 sekitar jam 15.20 WIB terjadi peledakan bom di 

BEJ. 

Tersangka utama Ibrahim AMD lahir di Medan 15 Maret 1 968, adalah simpatisan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak bulan November 1 999. 

Pada tanggal 24 September 2000 di jl. Surya Sumantri 

ganja untuk membiayai kegiatan GAM. 

2. Kasus Peledakan Graha Cijantung 

Pada tanggal 1 Juli 2002, kira-kira jam 1 9.00 WIB terjadi 

di Graha Cijantung. 



Tersangka utama adalah Ramli alias Dadang Hermana 

alias Joni, alias A PALl (Lahir di Aceh Utara, 19 Januari 1 961  ). 

Barang bukti yang ditemukan selain bahan peledak, peluru 

dan senjata api, juga bekas bungkusan-bungkusan ganja kering dan 

timbangan. 

Kelompok ini adalah orang-orang terkait dengan GAM. 

3. Kasus kultivasi Gelap Ganja 

Tanggal 4 Juli 2003, oleh pasukan TNI telah ditemukan ladang ganja seluas 2 ha 

didusun Alue garut, Desa Sumirah, Nisam, Aceh Utara, dan juga kira-kira 1 0  kg ganja 

kering sudah dipak dalam karung-karung. 

Pemilik ladang ganja dan ganja kering tersebut adalah Ibrahim, yang 

mengaku bahwa ia memang pernah menanam ganja dan hasil penjualan 

ganja tersebut diberikan kepada GAM. • 
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