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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1.  Pelaksanaan wewenang BNN dalam penegakan hukum pidana terkait dengan 

tindak pidana narkotika adalah : mengajukan langsung berkas perkara, 

tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada 

jaksa penuntut umum, 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, untuk mendapat keterangan dari pihak 

bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka 

yang sedang diperiksa, untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, meminta secara langsung 

kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar 

negeri, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi 

terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
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perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, 

serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka, dan meminta 

bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk 

melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri 

(Pasal 80). 

2. Faktor penghambat BNN dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika 

adalah : Faktor kelemahan sistem hukum adalah sitem hukum yang lemah 

memungkinkan akan menghambat penegakan hukum, karena sistem hukum 

yang menjadi acuan tidak bisa menjangkau permasalahan yang ada, Faktor 

budaya adalah kemerosotan nilai budaya menyebabkan orang dengan mudah  

menganggap remeh bahaya narkotika, narkotika dianggap sebagai hal yang 

lumrah dan simbol modern sehingga hal ini yang menjadikan BNN sulit 

menyelesaikan permasalahan narkotika, Faktor masyarakat adalah seseorang 

menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Melemah 

atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat 

itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, Faktor sarana dan 

prasarana pendukung adalah sarana dan prasarana dalam menyelesaikan 

permasalahan kasus narkotika masih sangat terbatas seperti pengadaan alat 

penyadap untuk bisa menangkap barang bukti dari pelaku sehingga akan 

menyulitkan penyidikan kasus narkotika, Faktor penegak hukum adalah polisi 

yang dalam hal ini adalah penagak hukum dalam tahap pertama masih 

memiliki banyak kekurangan seperti minimnya kapasitas dan kemapuan polisi 

terkait dengan pemahaman kasus narkotika. 
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B.  Saran 

 

 

Perlunya peningkatan kinerja BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika, 

sebab BNN merupakan lembaga khusus yang menangani permasalahan narkotika 

dengan berbagai wewenangnya BNN sebaiknya menjadi lembaga independen dalam 

segala pelaksanaan wewenangnya terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika 

dan Berbagai hambatan yang ada dalam penegakan hukum terkait dengan tindak 

pidana narkotika sebaiknya menjadi suatu permasalahan yang memerlukan 

perngkajian solusi yang menjadi tantangan BNN untuk kedepannya supaya bisa 

menjalankan tugasnya lebih baik lagi. 

 


