
 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Koordinasi antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak 

pidana narkotika di Provinsi Lampung dilaksanakan cukup optimal 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 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. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat hubungan koordinasi antara penyidik Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung adalah 

sebagai berikut : 
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a. Faktor substansi hukum yaitu bahwa secara yuridis kewenangan yang tidak 

spesifik antara kedua lembaga ini bisa dijadikan sebagai faktor penghambat 

hubungan koordinasi antara keduanya, yaitu tumpangtindih kewenangan yang  

terjadi adalah dalam satu objek menjadi dua kewenangan yang akan membuat 

seperti perebutan target operasi.  

b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih kurangnya personil 

penyidik BNNP Lampung sedangkan jumlah tindak pidana cenderung 

mengalami peningkatan. Serta kurangnya skill yang dimiliki oleh aparat 

penegak hukum yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam mencari 

alat bukti. 

c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu faktor finansial yang menyebabkan faktor 

penghambat karena kedua lembaga ini berkendala dalam hal finansial atau 

pendanaan yang berdampak pada kurang memadainya alat-alat yang 

mendukung IT untuk mencari alat bukti. 

d. Faktor masyarakat, yaitu tidak ada kendala dalam faktor masyarakat ini karena 

masyarakat selalu menduku ng apaat penegak hukum dalam upaya penegakan 

hukum penyalahgunaan narkotika ini. 

e. Faktor budaya, yaitu tidak adanya kendala dalam budaya karena budaya bangsa 

Indonesia yang sangat tinggi dalam tolong menolong dan tenggang rasa dan 

memiliki keperdulian yang tinggi pada sesama masyarakat. 
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B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya dapat  tingkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih intens dan 

efektif antara BNNP Lampung dengan Kepolisian Dit Res Narkotika Polda 

Lampung serta dengan lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian 

ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. 

2. Agar koordinasi atau kerjasama antara BNNP Lampung dan Kepolisian Dit 

Res Narkotika Polda Lampung didukung baik oleh semua pihak. 


