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Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat 

kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara koprehensif dengan 

melibatkan kerjasama antar penegak hukum dan peran serta masyarakat yang 

dilaksanakan berkesinambungan dan konsisten. lembaga yang memiliki tugas dan 

tanggungjawab dalam penanggulangan narkotika di Provinsi Lampung yaitu 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. 

Permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah hubungan koordinasi 

antara BNNP Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung. Apakah 

faktor penghambat hubungan koordinasi antara BNNP Lampung dengan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatann 

yuridis empiris. Responden penelitian ini adalah penyidik Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung (Satuan Narkotika 

Polda Lampung) dan Dosen Fakultas Hukum  Unniversitas Lampung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan penelitian. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: Hubungan Koordinasi antara Penyidik Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung 

dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung dilaksanakan 

cukup optimal hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pelaku yang terjaring 

atau tertangkap dan setiap tahunya mengalami peningkatan, dalam hal ini 

penyidikan yng merupakan suatu hubungan koordinasi antara BNNP Lampung 

dengan Kepolisian Daerah Lampung yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 yaitu  dalam Pasal 81 UU Narkotika yaitu penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan  
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terhadap penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika 

berdasarkan undang-undang ini. Serta dalam Nota Kesepahaman BNN RI, 

Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Departemen Keuangan RI Nomor 

07 Tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Faktor-faktor yang menghambat hubugan 

koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di 

Provinsi Lampung yang lebih dominan  adalah Faktor substansi hukum yaitu 

secara yuridis kewenangan yang tidak spesifik antara kedua lembaga ini bisa 

dijadikan sebagai faktor penghambat hubungan koordinasi antara keduanya, yaitu 

tumpang tindih kewenangan yang a terjadi adalah dalam satu objek menjadi dua 

kewenangan yang akan membuat seperti perebutan target operasi. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Hendaknya dapat 

ditingkatkankan kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dan efektif antara 

BNNP Lampung dengan Kepolisian Dit ResPolda Lampung serta dengan lintas 

sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian ketersediaan, pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana narkotika. Agar koordinasi atau kerjasama antara 

BNNP Lampung dan Kepolisian Dit Res Narkotika Polda Lampung di dukung 

baik oleh semua pihak. 
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