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Oleh 

 

EKA AGUSTIANA 

 

 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah sosial yang 

sangat marak dan semakin tak terkendali terjadi bukan hanya dalam pergaulan 

sehari-hari di masyarakat tetapi terjadi pula di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas). Rumusan masalah yang dibahas dalam dalam penelitian ini yaitu: 1) 

bagaimana upaya pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam 

menanggulangi peredaran narkotika didalam Lembaga Permasyarakatan? 2) Apa 

faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

(BNNK) dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga 

pemasyarakatan? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif 

dan yuridis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Kalianda,dan dari anggota Kepolisian Resort Kota Kalianda sedangkan data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) upaya 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkotika 

didalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan: a) Upaya non penal 

dilaksanakan dengan cara penyuluhan narkoba kepada narapidana, melakukan 

pemeriksaan terhadap pengunjung Lapas, melakukan tes narkoba kepada terhadap 

narapidana, melakukan pembinaan terhadap sipir agar mereka tidak ikut terlibat 

dalam peredaran narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan. b) upaya penal, 

dilaksanakan dengan melakukan razia terhadap narapidana, yaitu penggeledahan 

terhadap narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat  

 



Eka Agustiana 
 

 

dalam kasus peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan 

penyidikan terhadap narapidana yang di duga mengedarkan narkotika di dalam  

 

Lapas, memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika diawali 

dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan 

memproses secara hukum sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan narapidana. 

(2) faktor-faktor penghambat upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam 

penanggulangan peredaran narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah: 

a) faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk 

terlibat dalam peredaran narkotika didalam Lapas. b) faktor sarana dan prasarana 

yaitu masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan narkotika 

didalam Lapas. polresta Bandar Lampung juga belum memiliki laboratorium 

forensic, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui 

laboratorium. c) faktor masyarakat, yaitu kurangnya dukungan masyarakat 

terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan 

narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para 

narapidana. d) Faktor budaya, yaitu perkembagannya sikap individualisme dalam 

kehidupan masyarakat, khususnya narapidana didalam Lembaga 

Permasyarakatan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain yang 

menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau membiarkan hal 

tersebut. 

 

Saran penulis dalam skripsi ini adalah: (1) Upaya penanggulangan melalui upaya 

penal berupa razia terhadap narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan 

berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika didalam 

Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan 

narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut (2) Petugas 

Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba didalam 

Lapas hendaknya diproses bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam 

peredaran narkoba di masa mendatang.  

 

 

Kata kunci: Penanggulangan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga 

Pemasyarakatan 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka  

(Q.S Ar-Rad ayat 11) 

 

Waktu adalah pedang, bila kamu tidak memakainya dengan baik dan benar. 

Maka ia akan memotongmu 

(Ali Bin Abu Tholib) 

 

Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah guru 

terbaik untuk mendapatkan keberhasilan yang sebenarnya 

(Eka Agustiana) 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

hukum, hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-

kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur 

masyarakat saja melaiankan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. 

Negara kita adalah Negara yang termasuk katagori Negara berkembang, tingkat 

kejahatan yang terjadi di Negara-negara berkembang relatif lebih tinggi 

kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-

negara maju. Hal ini tamapak wajar, sebab tingkat kehidupan ekonomi sosial 

Negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih 

tinggi di bandingkan dengan Negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia 

menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan 

mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran 

gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru 

daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial 

rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat Negara. 
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Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak 

berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam 

didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan 

sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan 

terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat Negara dan aparat 

penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah 

dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya 

cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki 

manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk 

keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi 

sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan. 

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan 

internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara 

umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang 

saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (illicit drug 

production), adanya perdagangan gelap narkotika (drug abuse). Ketiga hal itulah 

sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat 

international dengan Gerakan Anti Mandate Sedunia.
1
 

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk 

manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. 

Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan 

                                                           

1
 Dharana Lastarya.Narkoba, perlukah mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta. 2006. Hlm.15. 



3 

untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk 

membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika 

terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaaan, pikiran, dan kesadaran pasien. 

Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi 

kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika). 

Diberlakukannya UU Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 

1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan 

menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Mengenai peredaran  

Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam 

Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2
 

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya 

banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan 

semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya 

penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, 

daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika lambat 

laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula dengan anak-

                                                           

2
 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, CV Mandar Maju, 

Bandung,2003, hlm.35. 
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anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkotika ini 

telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya. 

Substansi dan lembaga pemerintahan yang terjadi di Lapas Kelas II A Kalianda 

salah seorang warga binaan lapas, Muhammad latif, tertangkap tangan membawa 

narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram, yang diselipkan di sebuah kalung yang 

di pakai Latif, usai persidangan, Kamis (1/10/2015). Kepala lapas Kalianda 

membenarkan kejadian tersebut. Dia menungkapkan, penemuan sabu-sabu dari 

tangan seorang warga binaan tersebut terjadi Kamis (1/10/2015) usai sekitar pukul 

16.00 WIB, usai warga binaan tersebut menjalani siding. Dia juga megatakan, 

barang haram tersebut didapat oleh tersangka pada saat tersangka sedang 

menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Kalianda. Namun setelah sidang 

usai dan warga binaan tersebut hendak kembali ke lapas, petugas melakukan 

pemeriksaan rutin kembali terhadap seluruh warga binaan. Alhasil didapati sabu-

sabu dari tangan salah seorang warga binaan. “mungkin saat proses berjalannya 

sidang ada orang yang memberikan sabu itu, karena saat itu dia sidang mengikuti 

sidang. Tapi sebelum masuk Lapas kita lakukan pemeriksaan lagi, selanjutnya 

kami mendapati barang bukti sabu itu,”katanya.
3
 

Terlepas dari persoalan gelap narkotika yang telah sampai pada usia anak di 

bawah umur, bahwa definisi “peredaran gelap narkotika” menurut UU RI No.35 

tahun 2009 tantang narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 

                                                           

3
 http://www.harianpilar.com/2015/10/05lapas-kalianda-rawan-peredaran-narkotika-narkoba/. 

Diakses Kamis, 1 September 2016, 09:05 WIB  

http://www.harianpilar.com/2015/10/05lapas-kalianda-rawan-peredaran-narkotika-narkoba/
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tindak pidana narkotika”. Di samping itu, UU tersebut juga menyebutkan bahwa 

“setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang 

sah”, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dianggap 

sebagai peredaran gelap. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pelaku peredaran gelap narkotika adalah setiap 

orang yang melakukan perbuatan, kegiatan atau serangkaian kegiatan peredaran 

narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak 

pidana narkotika menurut UU narkotika. 

Orientasi dari kegiatan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas pada 

penyaluran dan penyerahan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, akan 

tetapi dapat berorientasi kepada perbuatan menjual, membeli untuk diedarkan, 

mengangkut, menyimpan, menguasai menyediakan, mengeskpor, mengimpor dan 

lain-lain. Keberadaan pelaku peredaran gelap narkotika semakin 

mengkhawatirkan di Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana yang berat tidak 

membuat para pelaku menjadi takut dan jera. Para pelaku baik pengedar, Bandar, 

maupun kurir narkotika masih leluasa mengedarkan narkotika di daerah-daerah 

yang kosumen narkotikanya terbilang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian BNN 

yang datanya bersumber dari kantor kementrian hukum dan ham di seluruh 

wilayah Indonesia.
4
 

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah 

terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya 

sendiri, keluarga, masyarakat bahkan Negara. Apabila tidak ada upaya-upaya 

                                                           

4
 Badan narkotika Nasional Republik Indonesia, op.cit, h.23 
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preventif maka cepat atau lambat generasi- generasi muda pemilik masa depan 

akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan 

kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah 

peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, 

maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan  oleh 

aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan 

demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal 

terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Tapi dalam 

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin 

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar 

bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat. 

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun 

dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini 

belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan 

pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang  lain 

seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah  

operasinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang Berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan 

(Studi Pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kalianda)” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan   

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukan adanya jarak antara 

harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan 

paparan yang telah dikemukakan diatas, untuk memudahkan pembahasan maka 

yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana upaya pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam 

penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan? 

2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan peredaran narkotika 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan ? 

2. Ruang Lingkup  

Ruang penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu, sub ilmu dan wilayah 

peneltian sebagai berikut: 

a. Ruang lingkup ilmu bidang hukum pidana 

b. Ruang lingkup sub ilmu adalah kajian mengenai upaya badan narkotika 

nasional kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkotika di dalam 

lembaga permasyarakatan dan faktor-faktor yang menghambat badan 

narkotika nasional dalam penanggulangan peredaran narkotika didalam 

lembaga permasyaraktan. 
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c. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II A Kalianda 

C. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya pihak Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan peredaran narkotika 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan peredaran Narkotika 

di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat  

sebagai berikut :  

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 

khususnya mengenai upaya Badan Narkotika Nasional dalam 

penanggulangan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  

2. Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum 

dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.  

3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 

pembinaan hukum pidana di Indonesia pada umumnya. 
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4. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum 

pidana khususnya dan ilmu hukum pidana materil serta ilmu hukum 

pidana formil pada umumnya. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. setiap 

penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
5
 Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-

teori yang berkaitan dengan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam 

Penanggulangan Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi 

pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)” dengan berdasarka hukum 

yang berlaku di Indonesia.  

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Teori penanggulangan kejahatan 

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya menanggulangi kejahatan yaitu 

suatu reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) 

                                                           

5
 Soerjono Soekanto .Pengantar Penelitian Hukum . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125 
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maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
6
 

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan 

suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain 

sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya 

sekedar pengobatan simptomatik. Upaya penanggulangan kejahatan (politik 

kriminal) dapat menggunakan dua sarana: 

a. Kebijakan pidana dengan Sarana Penal  

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu 

perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa 

yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

b. Kebijakan pidana dengan sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan.
7
 

                                                           

6
 Sudarto. Kapita selekta hukum pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 7 

7
Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana. Pt citra aditya bakti. Bandung. 2004. hlm.12 
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2. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka digunakan 

pula teori mengenai penegakan hukum yang dikemukakan soerjono sukanto, yang 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan 

hukum, antara lain: 

a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undang saja.
8
 

b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum tersebut.
9
 

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dari hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum. 

 

2. Kegunaan Secara Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus 

pengamatan dalam melaksanakan penelitian.
10

 Berdasarkan definisi tersebut maka 

peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan 

memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian. Batasan 

                                                           

8
 Sugandhi, KUHP dengan penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 314 

9
 Soerjono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. Kelima,(Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 5 
10

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.32 
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pengertian dari  istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11

 

2. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran 

atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 

saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat 

yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).
12

 

3. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melakukan 

pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di 

Indonesia(pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Sistem Permasyarakatan).
13

 

4. Penanggulangan pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

(penal)
14

 

 

 

                                                           

11
 BNN.R.I.2004. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. BNN: Jakarta 

12
 Masum. S. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika. Haji Masagung. Jakarta: 1987 

13
 Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Permasyarakatan 

14
 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

PT citra aditya bakti. Bandung. 2001. hlm.34 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prekursor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_adiktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_didik_pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan pemahan mengenai pengertian strategi, Tugas Pokok, 

Fungsi, Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan tugas lembaga 

permasyarakatan, pengertian penanggulangan, pengertian narkotika dan 

pembinaan narapidana.  

III. METODE PENELITIAN 

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan 

masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil peneitian yang diperoleh penulis 

mengenai menanggulangi peredaran Narkotika di dalam Lapas dan faktor 

penghambat dalam usaha penanggulangan kasus tersebut. 
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V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, 

serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan umum tentang Badan Narkotika Nasional 

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional  

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti 

dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.
15

 

 

 

                                                           

15
 BNN.R.I.2004. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. BNN: Jakarta 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prekursor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan_adiktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_nonstruktural
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2. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional  

Sebelum pendalaman lebih jauh, perlu diketahui bahwa tugas BNN telah diatur 

dalam Pasal 70 UU Narkotika dan Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kemudian kewenangannya 

diatur dalam Pasal 71 serta kewenangan penyidik BNN yang menjadi ketentuan 

derivatifnya diatur dalam Pasal 75 dan 80 UU Narkotika. Sedangkan mengenai 

fungsi BNN, diatur secara umum dalam Pasal 3 Perpres No. 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional. Adapun tugas-tugas pokok Badan Narkotika 

Nasional: 

a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Precursor Narkotika. 

c) Berkoordinasi dengan  Kepala Kepolisian  Negara Republik Indonesia 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat; 

e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
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Psikotropika Narkotika; 

g) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun 

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan; 

j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

3. Fungsi Badan Narkotika Nasional (Pasal 3 Perpres No. 23 Tahun 2010) : 

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 

P4GN. 

b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan 

prosedur P4GN. 

c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN 

 



18 

d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 

P4GN. 

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidan 

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, 

hukum dan kerjasama. 

f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN. 

g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 

nasional di bidang P4GN. 

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 

BNN. 

i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta 

masyarakat. 

j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 

masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam 

masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
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adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 

m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 

n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 

pecandu  narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau 

metode lain yang telah teruji keberhasilannya. 

o.  Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan 

perundang- undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 

p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang 

P4GN. 

q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 

lingkungan BNN. 

r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. 

s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik 

profesi penyidik BNN. 

t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan 

pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 

u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
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v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor 

serta  bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 

bidang P4GN.
16

 

4. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (Pasal 71 UU No. 35 Tahun 

2010) : 

BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan Penyidik BNN 

(Pasal 75 jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2010) : 

Pasal 75: 

a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan 

tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; 

d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana 

dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

                                                           

16
 Lihat WEBSITE BNN di: http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-

pusat/profil/8007/tujuan- pokok-dan-fungsi 

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi
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Narkotika; 

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional; 

i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti 

awal yang cukup; 

j.  Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di 

bawah pengawasan; 

k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat 

(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; 

m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

n. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; 

o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan 

alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang disita; 

q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika 

dan  Prekursor Narkotika; 
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r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; dan 

s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 80:  

a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, 

termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum; 

b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya 

untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau 

pihak lain yang terkait; 

c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan 

lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa; 

d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis  

Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk 

melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi 

terkait; 

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 

perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, 

lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang 
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diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

yang sedang diperiksa; dan 

h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 

negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan 

barang bukti di luar negeri. 

Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta 

kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan 

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta upaya rehabilitasi medis dan sosial. 

Dalam menyikapi perkembangan modus operandinya, perlu diperhatikan secara 

khusus pula dalam UU Narkotika tersebut yakni mengenai perluasan teknik 

penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (undercover 

buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik 

penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika.
17

 

Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerja 

sama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya peran serta 

masyarakat. BNN selama ini dapat dinilai berhasil dalam pencapaian target 

maupun sasaran nasional pemberantasan Narkoba. Kinerja yang bagus dan 

                                                           

17
 Penjelasan Umum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 
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fantastis, pengungkapan, dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana 

Narkotika yang terus dilakukan dapat diketahui publik dari berbagai media 

massa sehingga perlu sangat diapresiasi. Begitu pula upaya pembentukan 

instrumen hukum yang memberikan efek jera, atau dengan kata lain, hukuman 

yang sangat berat telah diatur dalam undang-undang.  

Namun keberhasilan tersebut nampaknya tidak berbanding lurus dengan 

pengurangan jumlah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, malah 

cenderung semakin meningkat. Misalnya saja, berdasarkan 2012  INCSR 

Country Reports, pada 2011, terdapat 4,1 juta penyalahguna Narkoba yang 

meningkat sekitar 500.000 dari 2009 (yang dikemukakan pula oleh Direktur BNN 

dengan sebuah peningkatan 6 (enam) persen dari perbandingan enam bulan 

pertama di tahun 2011 dan enam bulan sebelumnya).
18

 

Dalam laporan tersebut juga dikemukakan bahwa angka peningkatan 

penyalahguna yang lebih cepat dibandingkan dengan angka peningkatan populasi 

yang ada, dapat dideteksi menjadi salah satu indikator masih belum berhasilnya 

pemberantasan Narkoba di masyarakat Indonesia. Harus diakui banyak hal yang 

menjadi latar belakang pada kenyataan di lapangan, alasan ketidaksiapan 

instrumen pemerintah dan BNN dari semua kewenangan, fungsi, dan beban kerja 

dituding menjadi salah satu faktor penyebab.
19

  

                                                           

18
 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, “2012 International Narcotics 

Control Strategy Report (INCSR) – Country Reports, 7 Maret 2012 – Indonesia” pada 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184100.htm (diakses 23 April 2013). 
19

 Lihat juga Artikel oleh Vanda Felbab-Brown, “Indonesia Field Report II- Bali High, Rainforest   

Low: The Illicit Drug Trade in Indonesia”, dalam Brookings pada 

http://www.brookings.edu/research /reports/2013/02/06-indonesia-drugs-felbabbrown (Diakses 23 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184100.htm
http://www.brookings.edu/research%20/reports/2013/02/06-indonesia-drugs-felbabbrown
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Permasalahan ini tentu perlu sebuah penelitian yang lebih mendalam lagi dan 

memang tidak bisa semata-mata menyalahkan peraturan maupun pihak-pihak 

berwenang, mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi.Tingkat stres 

dalam kehidupan ekonomi, budaya koruptif atau KKN (Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme) yang memudahkan penyalahgunaan Narkoba, maupun budaya yang 

berubah yang dinilai dapat masuk secara damai ke dalam budaya lokal, 

perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi perkembangan teknik 

dan modus operandi daripada gembong narkoba baik dari dalam maupun luar 

negeri.  

Sisi finansial dari peredaran Narkoba yang menggiurkan dan dapat dijadikan 

sumber pendanaan dapat menjadi faktor kontribusi atau penyebab semakin 

tingginya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Namun juga, persiapan para 

personel dengan pembangunan sumber daya manusia di BNN yang terus menerus 

ditempa dan strategi program pencegahan yang terpadu dalam koordinasi dan 

kerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan dapat terus ditingkatkan. 

B. Upaya Penanggulangan Tindak pidana 

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal sebagai istilah kebijakan criminal 

yang dalam kepustakaan asing sering dikenal sebagai dengan berbagai istilah, 

antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

                                                                                                                                                               

April 2013) 
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menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 
20

 

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
21

 

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

(penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu 

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

C. Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana 

ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem 

                                                           

20
 Masum. S. Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika. Haji Masagung. Jakarta: 1987 

21
 Sudarto. Kapita selekta hukum pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 22-23 

https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_didik_pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Permasyarakatan.
22

 Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut  

disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masihtahanan, maksudnya orang 

tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau 

tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana 

dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau 

dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. 

Lembaga permasyaraktan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya 

manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

Sementara azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek 

yang dipandang sebagai pribadi, warga Negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. 

Oleh karena itu, di dalam lembaga permasyarakatan narapidana mendapat 

bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalankan hukuman, 

narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan 

keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.
23

 

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo 

pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya 

melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah 

mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada 

                                                           

22
 Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Permasyarakatan. 

23
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Warga_Binaan_Pemasyarakatan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahanan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
https://id.wikipedia.org/wiki/Petugas_Pemasyarakatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir
https://id.wikipedia.org/wiki/Sahardjo
https://id.wikipedia.org/wiki/1962
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tahun2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih 

besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya 

peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan 

kapasitas pada tingkat hunian Lapas. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan  

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Thanan 

Negara (Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, rutan 

adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Secara umum, Rutan 

dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah 

beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas:
24

 

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 

1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu 

sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan 

Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi 

Rutan, dan begitu pula sebaliknya. 

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi: 

1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik 

2) Melakukan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja 

3) Melakukan bimbingan social atau kerohanian narapidana/anak didik 

                                                           

24
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan rutan- 

dan-lapas tanggal 6  mei diakses pukul 16.20 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan
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4) Melakukan pemeliharaan keamanaan dan tata tertib Lembaga 

Permasyaraktan. 

Pada tahun 1963, suharjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doctor honoriscauso 

di universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepanjaraan 

Indonesia. Dikatakan, bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang 

mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya 

perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai 

dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia 

dunia dan akhirat. 

Memahami fungsi lembaga permasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu 

dipakai sistem permasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas 

terjadi perubahan fungsi lembaga permasyarakatan yang terjadi tempat 

pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalanannya, bentuk 

pembinaan yang diterapkan bagi narapidana (pola pembinaan narapidana/tahanan 

1990 Dapartemen Kehakiman) meliputi : 

1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara 

pembinaa dengan yang dibina. 

2) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku 

melalui keteladanan 

3) Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis 

4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa 

dan bernegara, intelektual, kecerdasaan hukum, keterampilan, mental 

spiritual. 
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Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan ahklak (budi perkerti) para narapidana dan anak didik yang berada 

Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan 

aspek pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami 

hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa 

bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan 

zaman colonial Belanda . 

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lampung 

Selatan yang berhasil di himpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan 

narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan dari tahun 2011 sampai 

2015: 

Table 1: jumlah kasus penyalahgunaan narkotika polre lampung selatan tahun 

2011-2015 

No Tahun Jumlah 

1 2011 17 Kasus 

2 2012 20 Kasus 

3 2013 27 Kasus 

4 2014 32 Kasus 

5 2015 45 Kasus 

Jumlah 141 Kasus 

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kalianda 

Berdasarkan table diatas, kasus narkotika di kabupaten Lampung Selatan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 kasus narkotika yang 

terjadi sebanyak 17 kasus meningkat menjadi 20 kasus pada tahun 2012 dan 

mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 menjadi 27 kasus. Pada tahun 

2014 tersangka pengguna narkotika dan 2015 tercatar 45 kasus. 
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3. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan 

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau 

kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak 

semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga 

Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal 

ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa 

yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk 

menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga 

masa hukuman mereka selesai. 

D. Hubungan Kordinasi antar Lembaga dalam Penanggulangan Kejahatan  

Secara umum pola hubungan kelembagaan adalah suatu bentuk interaksi 

antara dua lembaga atau lebih dalam mengatur dan menangani suatu obyek 

permasalahan sehingga dengan adanya suatu pola hubungan yang teratur 

antara keduanya akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-

masing lembaga. Adapun hubungan fungsi BNN dengan Lapas dalam rangka 

penanganan narkotika di Lapas dapat dilihat pada pola hubungan berikut : 

1. Pola Hubungan Hirarkis 

Hubungan hierarki adalah adanya garis wewenang yang tidak terputus yang 

membentang dari tingkatan atas organisasi hinga tingkatan paling bawah dan 

menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan (Robbins dan 

Coulter, Sedangkan Stoner menyatakan pada hierarki terdapat pendelegasian 
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dalam mengerjakan tugas. Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai 

pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu atau dengan kata lain adalah hubungan 

antara atasan dengan bawahan. 

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan “Badan 

Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non 

kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia”. BNN merupakan salah satu lembaga atau organisasi formal 

yang mempunyai susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

Peraturan Pesiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN. 

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit pelaksana teknis dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia di bawah  Direktorat 

Jendral Pemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada  Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan, pola hubungan dan mekanisme kerja diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 

M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pemasyarakatan. 
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Berdasarkan pengertian hubungan hirarki organiasi tersebut di atas dan 

dasar struktur organisasi kedua lembaga, maka dalam rangka penanganan 

narkotika yang dilakukan BNN di Lapas pada dasarnya bukan merupakan 

pola hubungan secara hirarki. Karena berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang BNN yang menjadi dasar pengaturan 

kedudukan dan struktur organisasi BNN dan Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan  

Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01. PR.07.03 Tahun 1985 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dari kedua dasar 

peraturan tersebut dapat digambarkan bahwa tidak ada garis wewenang atau 

pendelegasian tugas otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung  jawab 

untuk melaksanakan kegiatan tertentu dari masing-masing lembaga baik dari 

BNN kepada Lapas ataupun sebaliknya untuk melaksanakan penanganan 

narkotika di Lapas, karena kedua lembaga ini masing- masing mempunyai 

garis tanggung jawab dalam susunan struktur organisasi yang jelas dan 

berbeda. dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi BNN dan Lapas dilaksanakan sesuai dengan wewenang masing-

masing. 

2. Pola Hubungan Koordinasi 

Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang 

terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi 

adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 
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satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut 

Hasibuan dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di 

Lapas maka berdasarkan ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi masing-

masing antara Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dapat dilihat bahwa hubungan keduanya lembaga ini hanya bersifat 

hubungan koordinasi, suatu hubungan koordinasi dapat terjadi antara dua 

lembaga atau lebih apabila terdapat dalam masing-masing fungsi dan tugas 

kedua lembaga tersebut adalah objek yang sama. Dalam hal ini Badan 

Narkotika Nasional dan Lembaga Pemasyarakatan sama-sama melaksanakan 

tugas dan fungsi dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika yang terjadi di Lapas. 

Dalam pola hubungan kordinasi antara BNN dengan Lapas dalam 

penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan mesti harus ada koordinasi yang integral dan Komprehensif 

sebab dalam kenyataannya hubungan kordinasi kedua lembaga ini justru 

mengalami permasalahan, selain itu penanganan narkotika di Lapas yang 

dilakukan oleh kedua lembaga ini khususnya BNN masih bersifat 

penindakan saja. 

Terkait pelaksanaan pola hubungan koordinasi antara Lembaga 

Pemasyarakatan dan BNN dalam penanganan narkotika di Lapas, 

kedepannya harus dilakukan dengan penanganan prefentif dan penanganan 

represif, dengan demikian pola hubungan kordinasi kedua lembaga ini 



35 

menjadi lebih efektif. Adapun pola hubungan fugsional yang bersifat 

kordinasi antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas 

kedepannya adalah : 

a.  Penanganan Narkotika Di Lapas Secara Preventif 

Preventif (pencegahan), adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Dalam 

kaitanya dengan Pola hubungan koordinasi, antara BNN dengan Lapas ada 

banyak upaya preventif yang dapat dilakukan oleh BNN dan  Lapas untuk 

penanganan narkotika di Lapas diantaranya adalah : 

1) Melakukan penyuluhan kepada para narapidana tentang bahaya dari 

penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan semua aktifis dan LSM 

yang perduli dengan masalah narkotika. 

2) Meningkatkan pembinaan kerohanian kepada narapidana dengan   

mengundang tokoh-tokoh agama. 

3) Melengkapi sarana dan peralatan anti narkotika di setiap Lapas, 

sehingga dapat mendeteksi masuknya narkotika ke dalam Lapas. 

Bentuk-bentuk penanganan preventif penyalahgunaan dan peredaran 

narkotika sebagaimana tersebut di atas sangat di mungkinkan untuk di 

lakukan oleh BNN dan Lapas, mengingat ada kesamaan fungsi kedua lembaga 

ini baik secara struktur maupun secara substansi. 

Secara struktur organisasi BNN mempunyai Deputi Bidang Pencegahan 

dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 12 

menyatakan “Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan 
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P4GN di bidang pencegahan”. Kemudian Pasal 13 “Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan 

menyelenggarakan fungsi antara lain: Penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; 

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di 

bidang pencegahan. 

Kemudian secara substansi hubungan BNN dengan Lapas memang tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan kedua lembaga ini tentang 

penanganan narkotika di dalam Lapas. Namun demikian bila melihat tugas 

dan fungsi dari keduanya terdapat beberapa ketentuan yang secara fungsional 

dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu pola hubungan fungsional 

antara  BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas. 

Melihat struktur dan substansi dari kedua peraturan perundang-undangan 

yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BNN dan Lapas, dapat 

dijadikan landasan untuk melaksanakan penanganan narkotika secara 

preventif di Lapas. Dengan demikian kedepannya hubungan fungsional 

antara BNN dengan Lapas dalam penanganan narkotika di Lapas menjad 

lebih efektif. 

b. Penanganan Narkotika Di Lapas Secara Represif 

Terkait dengan upaya represif dalam penanganan narkotika di Lapas dapat 

diwujudkan dengan tindakan sebagai berikut: 
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1. Upaya di bidang hukum 

Yaitu Tindakan represif yang dilakukan oleh BNN dalam penanganan 

narkotika di Lapas dengan menindak dan memproses narapidana yang 

diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sesuai dengan 

mekanisme hukum yang berlaku. Adapun bentuk upaya hukum yang 

dilakukan BNN dalam penanganan narkotika di Lapas yaitu dengan 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap keterlibatan narapidana 

yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas 

sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

2. Upaya Rehabilitasi 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 

menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Narapidana yang 

melakukan tindak pidana narkotika terdiri dari pecandu, korban dan 

pengedar narkotika, di Lapas mereka tidak mendapatkan rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54. Namun demikian 

Lapas menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan terhadap 

narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan. Pembinaan yang di lakukan di Lapas hanya sebatas 

menyiapkan narapidana untuk dapat kembali ketengah-tengah masyarakat 

(Reinte- grasi Social). 
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Lebih lanjut di atur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 14 huruf 

b “Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani 

maupun jasmani”, kemudian huruf d “hak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan makanan yang layak”. Berdasarkan ketentuan  yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

Dengan demikian Lapas dapat dijadikan tempat  melaksanakan rehabilitasi 

bagi narapidana pecandu dan korban narkotika. Hal itu sejalan dengan 

ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika di mana ayat 1 “Pemerintah melakukan pem binaan terhadap 

segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Ayat  2 “Pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi upaya: huruf e “meningkatkan 

kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan social bagi pecandu narkotika, 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. 

Pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah BNN. 

Untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut di atas dalam penanganan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas baik secara 

preventif maupun secara represif, maka antara BNN dan Lapas dapat 

membuat kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum Of Un- 

derstending (MoU), yang isinya mengatur tentang : 

1) Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika (P4GN) di dalam Lapas. 

2) Pembentukan Satuan tugas pencegahan dan pemberantasan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan 

unsur BNN dan Lapas. 

3) Prosedur dan metode operasi pence- gahan dan pemberantasan 

peny- alahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lapas. 

Dengan adanya MOU antara BNN dengan Lembaga Pemasyarakatan, maka 

akan terbentuk pola hubungan fungsional yang bersifat koordinatif yang 

baik antara kedua lembaga tersebut, dengan demikian untuk melaksanakan 

penanganan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dapat diwujudkan tampa 

ada konflik dan arus dilakukan dengan memperhatikan integratif, kodinatif, 

profesionalisme dan proporsionalitas serta mengutamakan penanganan 

yang bersifat preventif dan represif sesuai dengan batas peran dan kewenangan 

masing-masing dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga tujuan 

dari organisasi dapat tercapai.
25

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418941&val=8948&title=THE%20FUN

CTIONAL%20RELATIONSHIP(diakses tanggal 30 september pukuul 13.45 WIB) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari suatu  atau 

beberapa gejala hukum tertenntu, dengan jalan menganalisannya.
26

 

A. Pendekatan Masalah  

Penelitian ini mengunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis 

Normative dan pendekatan yuridis Empiris : 

1 . Pendekatan Yuridis Normative 

Pendekatan Yuridis Normative yaitu penekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan–bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal 

ini adalah yang berkaitan dengan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda) 

 

 

                                                           

26
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 32. 
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2   Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui 

secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan Ketua Badan Narkotika Nasional di Kabupaten 

Lampung Selatan Guna Mendapatkan informasi yang akurat. 

 

B. SUMBER DATA 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1). Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang 

terkait dalam pennelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara terhadap Pihak atau Ketua 

Badan Narkotika Nasional. Hal ini dilakukan Guna mengetahui Upaya Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Kalianda) 

 

2). Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari : 
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a . Bahan Hukum Primer 

Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

2) Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional 

3) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

4) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Perawatan Tahanan 

5) Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 

1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai 

Rumah Tahanan Negara 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahn hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari 

buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas  dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memeberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan 

bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap 

penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa 



43 

Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-

bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini.
27

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai  

berikut :  

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kalianda : 1 orang 

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda  : 1 orang 

3. Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan    : 1 orang 

4. Akademisi Dosen Fakultas Hukum Unila   : 1 orang  + 

Jumlah        : 4 orang 

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

1 . Prosedur pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut : 

 

                                                           

27
 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodelogi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 

1990,Hlm.44 



44 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang 

berhubungan denga masalah yang dibahas. 

b. Studi Lapangan   

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung 

pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

kepada para informan yang sudah ditentukan. 

2). Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a). Identifikasi 

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

Peranan ilmu bantu kriminalistik dalam mengungkap prostitusi anak. 

b). Editing 

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup  dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann 
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permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

c). Klasifikasi Data 

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

d). Penyusunan Data 

Sitematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data 

tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

e). Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data terssusun 

secara sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus. 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan 

dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematik, kemudian diinterpretasikan 

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan  gambaran yang jelas dan 

terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan  menuju pada suatu 
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kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu 

suatu cara penarikankesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.  
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana 

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda meliputi: 

1. Upaya penanggulangan melalui upaya non penal, dilaksanakan dengan cara: 

a. Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana, yaitu memberikan penyuluhan 

dan pembinaan dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang 

bersangkutan dikemudian hari agar tidak tersandung lagi pada 

penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam 

Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. 

b. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengunjung Lapas, yaitu memeriksa 

barang bawaan pengunjung secara teliti dalam rangka mengantisipasi 

terjadinya penyelundupan narkoba kepada para narapidana. 

c. Melakukan Tes Narkoba Terhadap Narapidana, yaitu untuk melakukan 

monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba di dalam Lapas tetapi 

juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan 

narkoba. 

d. Melakukan Pembinaan Terhadap Sipir agar mereka tidak ikut terlibat 

dalam peredaran narkotika di dalam Lapas. 
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Upaya penanggulangan melalui upaya penal, dilaksanakan dengan cara: 

a. Melakukan razia terhadap narapidana, yaitu penggeledahan terhadap 

narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat 

di dalam kasus peredaran narkotika di dalam Lapas. 

b. Melakukan penyidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan 

narkotika di dalam Lapas. 

c. Memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika 

diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan 

narkoba. 

d. Memproses secara hukum sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan 

narapidana dengan para narapidana.  

 

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai 

pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Kalianda meliputi: 

a. Faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk 

terlibat dalam peredaran Narkoba didalam Lapas. 

b. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat 

terdeteksi keberadaan narkoba di dalam Lapas. Polresta Lampung Selatan 

juga belum memiliki Laboratorium forensic, sehingga apabila ditemukan 

barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium. 

c. Faktor masyarakat yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya 

pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke 
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dalam lembaga permasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para 

narapidana. 

d. Faktor budaya yaitu berkembangnya sikap individualisme dalam 

kehidupan masyarakat, khususnya narapidana di dalam lembaga 

permasyaraktan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain 

yang menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau 

membiarkan hal tersebut. 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya penanggulangan melalui upaya penal berupa razia terhadap 

narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka 

mencegah terjadinya peredaran narkotika didalam Lapas di kemudian hari. 

Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya 

penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka 

memberikan efek jera narapidana tersebut. 

2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran 

narkotika di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan 

transparan, yang hal ini penting dilakukan sebagai percontohan bagi para 

petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa 

mendatang. 
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