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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula

perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya

mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul

interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga

masyarakat 1. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat

dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya

anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang

dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari

banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah

keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan

zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad

1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal

tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada

1Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta,1988, hlm.64..
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tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971

yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika,

penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.2Penyalahgunaan

narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal

14 Desember 2009.3

Berbagai berita, himbauan, dan peringatan mengenai narkotika sudah sering

diselenggarakan, namun kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini

semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi wilayah tujuan

pemasaran utama,4 karena perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika

yang begitu cepat, maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul di

masyarakat. Banyaknya fakta yang disajikan para penyaji berita, baik melalui media

cetak maupun melalui media elektronik, mengemukakan ternyata barang haram

tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu.

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang

mencakup pada permasalahan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika

Nasional. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah

2 Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky , Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2003, hlm. 1.
3Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
Malang: UMM Press, 2009, hlm. 9.
4http://danangkyend.blogspot.com, diakses pada 2-2-2015, pukul 21.00 WIB.
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ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang

kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara. sebagai lembaga independen diharapkan

dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan

narkotika. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional terdapat  di dalam Pasal 2 ayat (1) yang salah satu perannya adalah

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia sendiri melalui BNN telah berupaya untuk

menekan peningkatan kejahatan narkotika, walaupun upaya tersebut masih belum

bisa membuat pemerintah Indonesia untuk tetap menahan peningkatan kejahatan

narkotika tersebut. Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus

meningkat dan semakin serius, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan

kurang mampu menghadapi permasalahan narkotika di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan

Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional
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melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN,

BNNP, BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan

kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur

dan Bupati/Walikota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5062) di dalamnya mengamanatkan agar BNN memiliki perwakilan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam

peraturan tersebut menyatakan BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika

Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Narkotika Nasional.

Melihat penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin tak terkendali, untuk

wilayah Lampung yang merupakan pintu gerbang masuk pulau Sumatera dari pulau

Jawa hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus tindak pidana narkotika. Hal ini

terbukti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Polda Lampung berhasil mengungkap

kasus tindak pidana narkotika yang berdasarkan data Direktorat Narkoba Polda sejak

bulan Januari hingga akhir November 2014 mencapai 911 kasus dan 1.243 tersangka

yang diamankan. Jumlah ini lebih besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya
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yakni pada tahun 2013 sebanyak 815 kasus dan tahun 2012 sebanyak 644 kasus.

Sasaran pengguna narkoba, bukan lagi para pekerja yang notabene memiliki uang,

namun makin menyasar ke semua kalangan seperti pelajar, mahasiswa, PNS, anggota

DPR/DPRD, TNI, Polri, Swasta, Wiraswasta, Buruh, Tunakarya dan Narapidana.5

Jumlah tersangka dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada tahun

2014 dari jenis ganja sebanyak 57 orang tersangka dari kasus distribusi dan 287 orang

tersangka dari  kasus konsumsi. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada

tahun 2014 jenis shabu-shabu merupakan jenis narkotika tertinggi pada kasus

distribusi dan konsumsi, yaitu sebanyak 112 kasus distribusi dan 598 kasus konsumsi.

Jenis ganja yaitu sebanyak 44 kasus distribusi dan 197 kasus konsumsi, kemudian

ekstasi yaitu sebanyak 20 kasus distribusi dan 20 kasus konsumsi. jenis heroin

terdapat 3 kasus. Kasus distribusi narkotika pada tahun 2014 terdapat sebanyak 308

kasus dan untuk kasus konsumsi narkotika sebanyak 1436 kasus. Jadi jumlah

keseluruhan kasus narkotika pada tahun 2014 adalah sebanyak 1746 kasus.6

Jumlah para tersangka yang diamankan baik itu bandar, pengedar maupun

penyalahguna juga mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya. Pada tahun 2014

sebanyak 1.243 tersangka yang diamankan, diantaranya pelajar sebanyak 37

tersangka, 36 mahasiswa, 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 410 wiraswasta, 321

swasta, 279 buruh, 114 tunakarya, 10 narapidana, 1 anggota TNI, 5 anggota Polri dan

4 anggota DPR/DPRD. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pada tahun 2013,

5http://pelitanusantara.com/news, diakses pada 11-1-2015, pukul  19.00 WIB.
6 Data BNN Provinsi Lampung 2014.
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sebanyak 1.218 tersangka dan pada tahun 2012 sebanyak 999 tersangka yang

diamankan. 7

Terkait dengan maraknya kasus narkotika di Lampung, maka diperlukan perhatian

khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkotika

tersebut. Keberadaan BNN Provinsi Lampung diharapkan menjadi Badan Narkotika

yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika

dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita

semua.8

Peran suatu lembaga/instansi sangat berpengaruh dalam menangani permasalahan ini.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peranan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika”.

7http://pelitanusantara.com/news, diakses pada 11-1-2015, pukul  19.00 WIB.
8Badan Narkotika Nasional Indonesia Republik Indonesia, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Bagi Remaja, 2011, hlm. 2.
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A. Rumusan masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP)

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika?

b. Apakah faktor-faktor penghambat dari peranan Badan Narkotika Nasional

Provinsi Lampung (BNNP) dalam menanggulangi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang berkaitan dengan

peranan BNNP Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dalam kurun waktu tahun 2014 dan faktor-faktor yang  menghambat

peranan BNNP Lampung menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dalam kurun waktu tahun 2014. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah

pada BNNP Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2014.
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peranan BNNP Lampung dalam menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan BNNP Lampung

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan BNNP Lampung

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam

kurun waktu tahun 2014 sesuai dengan peran BNNP sebagai lembaga

pemerintahan non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas di bidang

pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
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b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak BNNP

dalam melaksanakan peranannya sebagai lembaga yang mempunyai tugas di

bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.9 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masysrakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.
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2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.10

Secara umum peranan adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat

berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku

jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peranan terbagi menjadi :

a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat.

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai
dengan kedudukanya didalam suatu sistem.

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial
yang terjadi secara nyata.11

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, penanggulangan

ditetapkan dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat mass media.12

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi dua, yaitu lewat

jalur penal (hukum  pidana) dan jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana).

10Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 242.
11Ibid. 2002. hlm. 243-224.
12Barda Nawawi Arief. 2008. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Bunga Rampai, hlm. 41-42.
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Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat

represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang saja, namun

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif.
Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, kedilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai
dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitasyang memadai, penegak
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak dapat
menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
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kebudayaan masyarakat, makan akan semakin mudahlah dalam
menegakannya.13

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.

Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan

lebih lanjut dari konsep tertentu.14 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan dari

istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila sesorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia

menjalankan suatu peran.15

b. Badan Nasional Narkotika Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika

Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi (Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional).

c. Menanggulangi adalah menghadapi/ mengatasi.16

d. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika

13Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,.
1983, hlm. 8-10.
14Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3, Jakarta:Universitas Indonesia
Press,2007, hlm. 32.
15Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Press :Jakata, 2002, hlm.242.
16 http://m.artikata.com/arti-361287-menanggulangi.html, diakses pada 23-7-2015, pukul 13.00 WIB
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adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 ayat (15)

UU Narkotika)

e. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak

pidana narkotika dan prekursor narkotika.(Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika)

f. Narkotika adalah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan
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pustaka terdiri dari pengertian peranan, Badan Narkotika Nasional Provinsi,

Menangulangi, Penyalahgunaan Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika, dan

Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah,

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran BNNP Lampung

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam

kurun waktu tahun 2014 dan faktor-faktor yang menghambat peranan BNNP

dalam dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dalam kurun waktu tahun 2014.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan saran permasalahan yang diajukan

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


