
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hubungan Koordinasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika di Provinsi Lampung 

 

Menurut Inu Kencana
26

 koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan 

kerjasama antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya  dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu.Menurut  

penulis Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan kerja sama antar penegak 

hukum dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai 

tujuan.Dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkotika adanya peran antara BNN dan kepolisian yang saling 

berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. Salah satu hubungan koordinasi 

antara BNN dengan Kepolisian dengan di bentuknya Nota Kesepahaman bersama 

antara BNN RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian 

Keuangan RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi 

Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika. 

 

 Menurut penjelasan Maroni
27

, bahwa dalam hal ini BNNP Lampung dan 

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan 

                                                 
26

Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintah Indonesia.Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri, 

Jatinangor. Hal 22 
27

Hasil Wawancara dengan Dr.Maroni, DosenFakultas Hukum Unversitas Lampung.pada Senin 07 

desember 2015 
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tindak pidana narkotika, karna dalam bidang yang sama yaitu narkotika hubungan 

kedua nya harus sinkron dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. 

 

Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai 

berikut 
28

: 

a. Koordinasi dan Kerjasama menurut Lingkupnya  

Kordinasi dan kerjasama menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal, 

internal adalah koordinasi antar pejabat atau unit dalam suatu organisasi , 

sedangkan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari baggian organisasi antar 

organisasi lain. 

b. Koordinasi dan  Kerjasama Menurut Arahnya 

Koordinasi dan kerjasama menurut arahnya terdiri dari horizontal  dan vertikal. 

Horizontal yaitu koordinasi  antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat 

hierarki yang sama dalam suatu  organisasi, dan supaya organisasi-organisasi 

yang sederajat atau organisasi yang setingkat. Sedangkan vertikal yaitu koordinasi 

antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau 

unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh 

organisasi  induknya.
29

 

 

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum 

yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
30

 

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang 

                                                 
28

 Inu,Kencana.2002.Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam 

Negeri.Jatinangor.Bandung.hlm. 22 
29

 Hasil wawancara dengan Dr. Maroni,  Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, tanggal 07 

desember. 
30

Pasal 1 angka 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat.Tindak 

pidana narkotika telah bersifat transnasional.Oleh karena itu Pemerintah 

melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, salah 

satunya dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). 

 

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap 

adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik 

POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses 

penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Menurut 

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan 

narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor  

narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan 

penyidik BNN . 

 

Pasal 71 UU Narkotika disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika BNN  berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
31

 

 

Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada Pasal 81 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang isinya: 

                                                 
31

 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 



39 

 

 

“ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN 

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini “. 

Tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam Pasal 

7 KUHAP dan juga terdapat pada Pasal 16 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Menurut hasil wawancara dengan Abdul Haris W
32

, bahwa dalam melakukan 

penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana narkotika BNN dan 

Kepolisian memiliki hubungan yang erat , yang dalam hal ini disebutkan bahwa 

ada hubungan koordinasi antara BNN dan Kepolisian yang dalam hal ini adalah di 

daerah Provinsi Lampung. Penyidik BNN dan Kepolisian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam hal ini penyidik 

mandiri yang juga berlatarbelakang polisi dan sudah memiliki SK Penyidik. 

Kepala BNN RI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Polri yang juga akan 

mengikuti ditingkatannya. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

narkotika penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara 

tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu juga sebaliknya,  hal 

tersebut yang menandakan bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN 

melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama yang saling melengkapi antara 

satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tinndak pidana 

narkotika.
33

 

 

                                                 
32

Hasil Wawancara dengan Abdul Haris W. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung. pada 

hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 
33

Hasil wawancara dengan Abdul Haris W. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung, 

tanggal 03 desember 2015. 
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Menurut Penjelasan Abdul Haris W,
34

hubungan BNNP Lampung dengan 

Kepolisian Daerah Lampung juga berkoordinasi secara periodik seperti 2 kali 

dalam setahun yang membahas mengenai jaringan narkotika yang didasarkan 

pada Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Para pihak saling memberikan informasi 

khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta 

jaringannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
35

. Selain itu 

dalam hal ini dari pihak Polda bias memberitahukan tentang Target Operasi 

seperti Bandar Narkotika dengan BNN agar ditintak lanjuti dengan IT dari BNN 

seperti misanya penyadapan. 

 

Menurut hasil wawancara dengan Azhari
36

, yang diketahui bahwa sesuai dengan 

ketentuan Pasal 85 UU Narkotika maka dalam melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu berkoordinasi dengan BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. 

 

Ketentuan diatas yang menunjukan bahwa dalam menunjukan bahwa dalam upaya 

penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penyidik BNN atau Kepolisian juga 

melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu.Hubungan 

yang terlaksana dengan baik antara penyidik pegawai negeri sipil ini tentunya 

dapat memperlancar kinerja anntara BNNP Lampung dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam hal menanggulangi tindak pidana narkotika. 

                                                 
34

Ibid.Tanggal 03 desember 2015 
35

 Nota Kesepahaman Bersama Antara BNN Ri, Kepolisian Ri, DirektoratJenderal Bea Cukai, 

Departemen Keuangan RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kerjasama dan Koordinasi Penanganan 

Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 
36

Hasil Wawancara dengan Azhari.Kepala Bagian OPS ditres Polda Lampung. 
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Ketentuan dari Pasal 86 Undang-Undang Narkotika menyebutkan : 

 

1. Penyidik dapat  memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

2. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa : (a) informasi 

yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 

alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) data rekaman informasi yang 

dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikelurkan dengan atau 

tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun 

selain  kertas maupun yang direkam secara elektronik, termasuk tapi tidak 

terbatas pada : a) Tulisan, suara, dan/atau gambar; b) Peta. Rancangan, foto, 

atau sejenisnya; c) Huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang 

memiliki makna dapat dipahamioleh orang yang mampu membaca atau 

memahaminya. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa peranan penyidik dalam 

mengungkap kasus tindak pidana narkotika adalah dengan mengumpulkan alat 

bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam kasus tindak 

piidana narkotika ini sangat beragam karena mengingat bahwa tindak pidana 

narkotika dilakukan dengan berbagai cara dengan berbagai teknologi hari demi 

hari semakin canggih.
37

 

 

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tersebut maka dapat dianalisis mengenai alat 

bukti tersebut, yaitu  sebagai berikut : 

 

                                                 
37

Hasil wawancara dengan Azhari, Kepala Bagian OPS ditres Narkoba Polda Lampung, tanggal 04 

desember 2015. 
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a. Keterangan Saksi 

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali yang dikecualikan oleh 

undang-undang. Menghindar dari saksi dapat dikenakan pidana ( Penjelasan pada 

Pasal 159 Ayat (2) KUHAP ), semua orang dapat menjadi saksi, kekecualian 

menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP adalah sebagai berikut : 

 

a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai 

derajat ketiga dari atau sama-sama sebagai terdakwa. 

b) Saudara dari terdakwa  yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau 

saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan 

dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 

c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai 

terdakwa. 

 

b. Keterangan Ahli 

 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini dapat berupa lisan dan 

juga tulisan berupa surat 

 

c. Surat 

 

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan 

suatu isi pikiran berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yang termasuk surat adalah : 
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a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk  resmi yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan 

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan jelas tentang keterangan nya itu. 

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat 

yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian hal atau 

sesuatu keadaan. 

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya. 

d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungan nya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain. 

 

d. Petunjuk  

 

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan 

yang diduga memiliki kaitan, baik antara satu denganyang lainnya, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak 

pidanadan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

surat dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 18Ayat (2), petunjuk hanya 

diperoleh dari keterangan saksi,surat dan keterangan terdakwa. Pleh karena itu, 

petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung. 
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e. Keterangan Terdakwa 

Menurut Pasal 194 KUHAP yang dimaksud keterangan terdakwa adalah apa yang 

telah dinyatakan terdakwa  dimuka sidanng, tentang perbuatan yang dilakukannya 

atau yang diketahui dan dialami sendiri. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan: 

 

1) Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang 

melakukan penyitaan narkotika dan precursor narkotika, atau yang 

mengandung narkotika dan precursor narkotika wajib melakukan penyegelan 

dan membuat berita acara dan penyitaan pada hari penyitaan yang dilakukan, 

yang sekurang-kurangnya memuat : (a) nama, jenis, sifat, dan jumlah; (b) 

keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan nya 

penyitaan; (c) keterangan mengenai pemilik  ata yang menguasai narkotika dan 

prekursor narkotika; (d) tanda tangan identitas lengkap penyidik yang 

melakukan penyitaan. 

2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberitahukan 

penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam 

waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya 

disampaikan kepada ketua pengadilan setempat, Menteri, dan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Ketentuan pasal diatas penunjukkan peranan penyidik kepolisian dan atau BNN 

lainya yaitu melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan. Dalam 

hal ini menunjukkan bahwa kepolisian dan atau BNN melakukan serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
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untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan barang bukti tersebut 

membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menangkap 

tersangkanya.  

 

Menurut penjelasan Abdul Haris.W
38

 dalam hal koordnasi ini juga bahwa Badan 

Narkotika Provinsi Lampung juga membentuk tim assessment ,yang dalam hal ini 

kepala Tim Assesment Terpadu adalah Kepala BNNP Lampung.
39

 Bahwa dlaam 

hal ini penyidik polri menyerahkan tersangka kepada tim assessment terpadu. 

Dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama BNN Nomor 3 tahun 2014 tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam 

Rehabilitasi menyebutkan bahwa :  Tim Assesment terpadu terdiri dari : 

 

a. Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog 

b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Keejaksaan dan 

Kemenkumham. 

 

Menurut penjelasan dari Azhari, bahwa dalam hal Hukum acara penyidik 

mempunynai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Penyidik mmpunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

                                                 
38

Wawancara dengan Abdul Haris W. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung. 03 

desember 2015 
39

Ibid .Pada tanggal 03 desember 2015. 
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c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, ppenahanan, penggeledahan dan  penyitaan. 

e. Melakukaan pemerksaan dan penyitaan surat. 

f.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan dioeriksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-

Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik adalah 

melakuka penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang penyidik adalah : 

a) Menerima laporan atau pengaduan. 

b) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

c) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

d) Menerima dan menyimpan barang teman sementara waktu. 

 

Menurut penjelasan Azhari
40

, bahwa dalam hal melaksanaakan peranannya 

sebagai penyidik, anggota kepolisian memiliki kewenangan yang disebut diskresi, 

yaitu tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan 

                                                 
40

Hasil Wawancara dengan Azhari.Kepala Bagian OPS ditres Narkotika Polda Lampung.Pada 

tanggal 04 desember 2015. 
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Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang unntuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab, yang artinya bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk 

melakukan penegakan hukum. Dalam proses penyidikan yang ditempuh terdapat 

pada Pasal 109 KUHAP, yaitu hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan 

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 

kepada penuntut umum, maka dengan telah dimulainya penyidikan tindak pidana, 

penyidik berkewajiban memberitahukan kepada Kejaksaan dan dengan adanya 

pemberitahuan tersebut maka ditunjuklah jaksa penuntut umum oleh Kepala 

Kejaksaan Negeri agar perkembangan dan penyelidikan tersebut dapat diakui.
41

 

 

Proses setelahnya  adalah apabilah telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka 

semua tindakan yang telah dilakukan maka penyidik menuangkannya kedalam 

berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat 1 rangkaian kertas yang 

bersampul berkas perkara yang lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar 

tersangka dan daftar barang bukti. Dan setelah berkas diterima di kejaksaan, maka 

penelitian dan pemeriksaan segera  dilakukan di kejaksaan melalui penuntut 

umum. Dalam waktu maksimal 7 hari setelah berkas perkara diserahkan oleh 

penyidik, maka jaksa penuntut umum  dapat memberitahukan apakah hasil 

penyelidikan telah lengkap atau belum, apabila penuntut umum menyatakan 

belum lengkap maka segeralah pengembaliannya disertai dengan petunjuk untuk 

dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan dalam 

waktu 14 hari setelah penerimaan wajib menyampaikan kembali berkas tersebut 

kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 KUHAP ayat 

                                                 
41

Ibid .  Pada tanggal 04 desember 2015 
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(2), (3), dan Pasal 138 ayat (22) KUHAP. Berita acara haruslah memenuhi 

kelengkapan , yaitukelengkapan yang disyaratkan oleh KUHAP pada Pasal 121 

bahwa BAP harus memuat antara lain tanggal perbuatan, tindak pidana yang 

dipersangkakan, dengan menyebuut waktu, tempat dan keadaan pada waktu 

tindak pidana  dilakukan, nama dan tempat dari tersagka dan/atau saksi, 

keterangan tersangka dan/atau saksi, sesuatu yang dianggap perlu untuk 

kepentingan penyelesaian perkara pada tahapan selanjjutnya dan juga 

kelengkapan materil yang disyaratkan oleh undang-undang lainya, dalam hal ini 

misalnya UU Narkotika. 

 

Menurut penjelasan Abdul Haris.W
42

, diketahui bahwa selain melaksanakan 

penyidikan BNNP Lampung juga pelaksanakan program pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika, psikotropika dan 

bahan adiktif lainnya (P4GN) yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat 

Lampung bebas dari penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainnya.  

 

Menurut penulis dalam koordinasi ini bahwa mekanisme hubungan kerja sama  

antara BNNP Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam rangka 

pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini,  bahwa tindak pidana 

narkotika yang telah bersifat transnasional yang digunakan dengan modus 

operandi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan canggih serta didukung oleh 

jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan 

generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat. 

                                                 
42

Hasil Wawancara dengan Abdul Haris W. Kepala BIdang Pemberantasan BNNP Lampung. Pada 

tanggal  03 desember 2015 
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Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika yaitu yang salah satunya membuat BNN.BNN ditingkat pusat dan 

BNNP ditingkat Provinsi. Tindak pidana narkotika ini tidak dilakukan 

perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, 

bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang sangat 

luas serta bekerja secara rapih dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun 

internasional, karena itulah BNNP Provinsi Lampung bekerjasama dengan 

Kepolisian Daerah Lampung untuk mencegah semakin meningkatnyakorban dari 

penyalahgunaan narkotika , dengan korban yang meluas terutama dikalangan 

anak-anak dan remaja yang menjadi generasi penerus bangsa. 

 

Koordinasi tersebut dilakukan dalamproses penyidikan. Dalam hal ini polisi 

memiliki kewenangan diskresi, yaitu pada prinsipnya tindakan yang dibenarkan 

oleh undang-undang.
43

 

 

Tabel I  

Data Tahunan Pengungkapan Kasus Narkotika Provinsi Lampung 

 

No TAHUN JUMLAH 

1 2009 536 

2 2010 532 

3 2011 535 

4 2012 644 

5 2013 815 

6 2014 1.005 

7 2015 1.755 

 Jumlah 5.822 

 Data Tahunan Pengungkapan Kasus Narkoba di Provinsi Lampung 

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat 

Reserse Narkoba. 
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Dari data table diatas dapat dilihat dalam upaya menaggulangi dan memberantas 

penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung yang mencangkup wilayah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta jajarannya setiap tahun mengalami 

peningkatan. Hanya pada tahun 2000-2010 jumlah nya mengalami penurunan 

yaitu dari pengangkapan tersangka 536 tersangka pada 2009 dan 532 tersangka 

pada tahun 2010. 

 

Tabel II 

Data yang terdapat untuk wilayah kerja Dit Res Narkotika Polda Lampung yaitu 

dengan uraian sebagai berikut : 

 

NO Tahun Jumlah 

1 2009 283 

2 2010 227 

3 2011 179 

4 2012 263 

5 2013 282 

6 2014 306 

7 2015 220 

 Jumlah 1760 

Data Tahunan Pengungkapan Kasus Narkoba diwilayah kerja Dit Res Polda 

Lampung di Provinsi Lampung 

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat 

Reserse Narkoba. 

 

Dari uraian table diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kinerjanya menangkap 

tersangka penyalahgunaan narkotika kurang optimal terlihat bahwa setiap 

tahunnya masih mengalami penurunan terlihat pada tahun 2009 sebanyak 283 

tersangka dan pada tahun 2010 hanya 227 tersangka serta pada tahun 2022  yang 

mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya 179 tersangka sedangkan 

pada tahun 2014 kinerja meningkat dengan 306 tersangka danmengalami  

penurunan pada tahun 2015 yaitu 220 tersangka. 
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Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan 

narkotika tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 

 

B. Faktor-Faktor Penghambat Hubungan Koordinasi Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam 

Upaya Pencegahan Peberantasan Penyalahgunaan Narkotika 

 

 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidaklah bersifat 

mandiri, artinya bahwa ada faktor-faktor lainnya yang erat hubunganya dengan 

proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu peran masyarakat dan 

aparat penegak hukum. 

 

Hukum itu tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan 

keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.Namun tidak pula berarti bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku 

telah lengkap dan sempurna melainkan merupakan suatu kerangka yang masih 

memerlukan penyempurnaan
44

. 

 

Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangnan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi nya yaitu sebagai berikut: 

 

1. Faktor substansi hukum 

Dalam praktek penegakan penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan 

seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.Hal ini 

dikarenakan konsepsi dalam keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 
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abstrak sedangkan kepastian merupakan suatu yang tersusun secara procedural 

yang telah ditentukan secara normatif. 

 

Faktor perundang-undangan atau substansi hukum juga dapat menghambat 

upaya penyidik BNNP Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung dalam 

menanggulangi tindak pidana narkotika, yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 

183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa seorang hakim 

boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Bahwa dalam 

melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku 

masing-masing masih meliki ego yang tinggi untuk upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan narkotika sehingga ini menjadi salah satu 

faktor penghambat penegakan hukum . 

 

Menurut penjelasan Azhari
45

, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP maka BNNP 

Lampung yang berkoordinasi dengan Kepolisian daerah lampung ini harus 

mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya dua dari lima alat bikti yang sah, 

yaitu ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa 

atau hal secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa penyidik BNNP Lampung 

dan Dit ResKepolisian Daerah Lampung dalam mengungkapkan kasus tindak 

pidana narkotika terkadang masih tidak dapat mengumpulkan semua alat bukti 

yang sah, namun penyidik berusaha secara maksimal  untuk melaksanakan 

                                                 
45

 Hasil Wawancara dengan Azhari.Kepala Bagian OPS ditres Narkotika Polda Lampung 



53 

 

 

tugas penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu penyidik BNNP Lampungdan Kepolisian daerah lampung 

belum secara optimal dalam mengumpulkan data sebagaimana yang telah 

diatur dalam KUHAP tersebut. 

 

Menurut penjelasan Maroni
46

, bahwa secara yuridis kewenangan yang tidak 

spesifik antara kedua lembaga ini bisa dijadikan sebagai faktor penghambat 

hubungan koordinasi antara keduanya, yaitu kemungkinan yang bias terjadi 

adalah dalam satu objek menjadi dua kewenangan yang akan membuat seperti 

perebutan target operasi.  

 

Tumpang tindih kewenangan yang disebabkan karena pengaturan yang kurang 

spesifik dalam pengaturannya antara kedua lembaga ini jugaa menjadi faktor 

penghambat hubungan koordinasi kedua nya. 

 

2. Faktor Aparat Penegak Hukum 

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan dalam penegakan hukum adalah 

kepribadian dari penegak hukum nya sendiri.dalam rangka penegakkan hukum 

oleh setiap lembbaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terllihat serta harus diaktualisasikan. 

 

Menurut penjelasan Abdul Haris W
47

,menjelaskan faktor aparat penegak 

hukum yang menghambat upaya penyidik BNNP Lampung dan Kepolisian 

Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah masih 

                                                 
46

Hasil Wawancara dengan Dr. Maroni. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada 

tanggal 07 Desember 2015 
47

 Hasil Wawancara dengan Abdul Haris W, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Lampung,  

tanggal 03 desember 2015 



54 

 

 

kurangnya personil penyidik  yang menjadi salah satu dari faktor penghambat 

karena jumlah tindak pidana semakin hari semakin meningkat. 

 

Penjelasan Maroni, dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan dapat 

melaksanakan fungsinya secara maksial dalam menaggulangi da memberantas 

tindak pidana narkotika. Selain dengan kurangnya personil aparat penegak 

hukuum, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki aparat penegak hukum 

masih belum memadai, dalam hal ini diketahui bahwa penegak hukum yaitu 

penyidik BNNP Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung harus memiliki 

tata personil yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Profesionalisme dari kerja penyidik BNNP Lampung dan Kepolisian Daerah 

Lampung dalam hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

penyidikan dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika di Provinsi 

Lampung.
48

Serta kurang nya skill dalam ahli IT yang juga menjadi faktor 

penghambat dalam mencari barrang bukti. 

 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang mendukung yaitu mencangkup tenaga manusia 

yang berpindidikan dan ahli serta terampil, organisasi yang baik, pelayanan 

yang memadai dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan  fasilitas yang 

memadai penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar 

serta penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana 

mestinya. 
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Faktor sarana dan prasarana yang menghambat upaya BNNP Lampung dan 

Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika 

adalah keterbatasan sarana berupa kurangnya anggota penyidik BNNP dan 

Kepolisian Dit Res Narkotika Polda Lampung dalam melakukan penyidikan 

terhadap tinndak pidana narkotika yang menyebabkan kurangnya skill terhadap 

ahli IT dalam mencari barang bukti yang juga diperkuat dengan alat-alat yang 

tidak memadai yang dikarena kan faktor finansial.  

Faktor finansial baik BNNP maupun Polda yang berkendala dalam pendanaan 

karena bukan tidak bisa atau kurang dalam hal alat-alat IT tapi lebih karena 

kurangnya pendanaan/finansial kedua lembaga ini. 

 

Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika 

maka diharapkan dapat mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi tindak pidana, sehungga akan berdampak pada semakin 

menurunnya jumlah pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan dari penjelasan 

tersebut maka dietahui faktor sarana dan prasarana yang tersedia dapat 

menghambat proses penyidikan dan dapat menghambat penanggulangan tindak 

pidana narkotika. Tersedianya faktor sarana dan prasarana yang memadai akan 

sangat menentukan keberhasilan penanggulangan tindak pidana narkotika, 

karna sarana dan prasarana tersebut akan menunjang kinerja penyidikan oleh 

penyidik BNNP Lampung dan penyidik Kepolisian Dit Res Daerah Lampung. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, karna penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
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mencapai ketertiban dalam masyarakat.Dalam faktor masyarakat tidak 

memiliki  kendala  atau tidak memiliki faktor penghambat , karena masyarakat 

selalu mendukung upaya BNNP dan Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan . 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka masyarakat tidak memiliki kendala 

dalam penegakkan hukum tersebut. Peran serta masyarakat secara aktif akan 

sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum, sebab dengan 

semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula 

upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika. 

 

5. Faktor Budaya 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, 

berlauknya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam penegakannya. 

 

Faktor budaya tidak memiliki kendala karna budaya masyarakat Indonesia 

yang saling tolong menolong, memiliki budaya tenggang rasa yang baik dan 

rasa gotong royong yang tinggi sehingga membuat tidak adanya kendala atau 

penghambat dari faktor budaya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa apabila 

masyarakat saling tolong menolong dan memiliki rasa tenggang rasa yang 

tinggi maka akan terbentuk suatu mekanisme control sosial yang kuat dari 
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masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya potensi tindak pidana 

narkotika lainnya. Budaya masyarakatlah yang akan mendukung kinerja aparat 

penegak hukum yaitu kebudayaan yang lahor dari nilai-nilai bangsa Indonesia 

sebagai Negara yang menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Menurut penulis faktor yang lebih dominan dari penjelasan diatas yaitu faktor 

subtansi hukum, karena pengaturan yang tidak jelas atau tidak spesifik yang 

menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan 

kerjasama yang tidak jelas atau menjadi perebutan dalam satu objek . hal ini 

karena pengaturan yang diatur oleh pihak BNN menyebutkan dirinyalah yang 

paling berwenang serta pengaturan Kepolisian yang menyebutkan dirinyalah 

yang oaling berwenang ego yang tinggi yang dimiliki kedua pihak ini lah yang 

menjadi faktor yang paling dominan. 


