
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan 

spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu 

kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan 

nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. 

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala 

bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.  

Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya 

peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, 

sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya 

provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup 

bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta 
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tertatanya system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, 

akomodatif, dan aspiratif
1
. 

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) 

telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan 

yang ketat dan seksama
2
. 

Semakin besar peredaran Narkotika di dunia, maka semakin besar yang masuk ke 

negeri ini. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari 

aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya 

melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. 

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika 

sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu 

pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu dijadikan ajang bisnis yang 

menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada 

rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi 

muda. 

                                                           
1
 Siswanto. 2012. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Nakotika. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 1. 
2
 Ibid. Hal.1.. 
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 Penyalahgunaan Narkotika atau peredaran narkotika ini tidak hanya terjadi di 

kota – kota besar saja, tapi sudah sampai kota – kota kecil bahkan sampai daerah 

terpencil di wilayah Republik Indonesia, mulai dari kalangan sosial ekonomi 

bawah, sosial ekonomi menengah atas dan sosial ekonomi atas.  

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 manjadi faktor penghambat 

terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, 

dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, 

semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.  

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun 

dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika 

belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan 

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

tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah 

operasinya
3
. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi 

yang canggih, aparat penegak hukum  mampu mencegah dan menanggulangi 

kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. 

                                                           
3
 O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum 

Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni. Hlm. 260. 
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Demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, 

dengan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang 

Narkotika untuk selanjutnya disebut UU Narkotika, dinyatakan bahwa dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika dengan Undang-Undang ini  dibentuk Badan 

Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.  Ayat (2) menyatakan 

bahwa  BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)  merupakan lembaga 

pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. 

Pasal  65 Ayat (1) UU Narkotika  menyatakan bahwa BNN berkedudukan di 

ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah 

Provinsi dan Kabupaten/kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi 

berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/kota berkedudukan di 

ibukota Kabupaten/kota.  

Mengingat permasalahan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan 

yang berat dan komplek, maka penangannya memerlukan pendekatan secara 

komprehensip, terpadu, berkelanjutan dan partisipasi semua pihak, kerawanan di 

pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai jalur peredaran dan pendistribusian 

gelap narkoba tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mencegah, 

menanggulangi serta memutus rantai peredaran gelap narkoba diantaranya dengan 

pembentukan Seaport Interdiction.  
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 Seaport Interdiction merupakan wadah koordinasi yang berkedudukan di pusat  

maupun pelabuhan-pelabuhan beranggotakan instasi terkait yang bertugas sesuai 

dengan kewenangan masing – masing. Instansi terkait tersebut yaitu Polri, ASDP. 

POM TNI, LLAJR/Dishub, BNK Lam-Sel, Syahbandar, instansi-instansi tersebut 

masuk kedalam satu wadah koordinasi yang disebut satuan tugas Seaport 

Interdiction atau disebut dengan Satgas Seaport Interdiction.  

Satgas Seaport Interdiction berkedudukan dibawah BNN Provinsi Lampung 

menyelenggarakan tugas pokok pencegahan, penegakan hukum penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, kerjasama nasional serta melakukan intediction 

narkoba melalui pelabuhan penyeberangan Bakauheni khususnya dari Sumatera 

ke Jawa
4

,  selain itu dalam  melakukan tugasnya Seaport Interdiction 

berkoordinasi dengan BNN, BNP,  Dirut ASDP, Dirjen Perhubungan Darat, 

Kantor Menteri BUMN untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkoba di 

pelabuhan Bakauheni
5
. Pernyataan di atas menandakan adanya koordinasi antara 

BNN dengan Seaport Interdiction  dalam pencegahan dan penanggulangan tindak 

pidana narkotika.  

 Hubungan yang baik antara BNN dengan Seaport Interdiction akan mempelancar dalam 

pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika, dalam pengungkapan tersebut BNN dan 

Seaport Interdiction memerlukan alat bukti,  Menurut Pasal 86 UU Narkotika : 

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam 

Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

                                                           
4
 Laporan Pembentukan SATGAS Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. 

Hal.1. 
5
 Ibid. Hal.2. 
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(2) Alat bukti sebagaimana 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 atau informasi yang 

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

tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun yang 

terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) tulisan, 

suara dan/ atau gambar; (2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; (3) huruf, 

tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 

  

Penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan semakin meningkat dari Tahun ke 

Tahun, Tahun 2009 sebanyak 56 tersangka, Tahun 2010 sebanyak 166 tersangka, 

dan pada Tahun 2011 sebanyak 194 tersangka, dari jumlah itu telah menunjukan 

peningkatan yang sangat signifikan oleh karena itu BNNK Lampung selatan 

berkoodinasi dengan Seaport Interdiction dan berkerja keras untuk 

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

 

Modus operandi pendistribusian yang dilakukan oleh para sindikat narkoba  

bermacam – macam, diantaranya body packing, swallowed (ditelan), dan 

disamarkan/ disembunyikan pada barang – barang tertentu seperti mainan anak – 

anak, kemasan makanan, lukisan, laptop, dan lapisan koper, disembunyikan dalam 

hasil bumi, memodifikasi alat angkut truck  dan lain sebagainya.
 6

 

 

                                                           
6
 Sat Narkoba Polres Lampung Selatan 
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Supaya dapat menanggulangi cara – cara inovatif yang digunakan oleh sindikat 

narkotika BNNK Lampung Selatan yang berkoordinasi dengan Seaport 

Interdiction  harus mampu berfikir lebih inovatif supaya dapat mengungkap atau 

mencegah peredaran gelap narkotika. Hal tersebut belumlah cukup untuk 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti bahwa dari 

Tahun ke Tahun penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin 

meningkat atau bertambah bayak. Maka  efektifitas berlakunya undang-undang ini 

sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh 

intansi yang terkait langsung, yakni BNN, Seaport Interdiction serta para penegak 

hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya 

kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan 

hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka 

koordinasi BNN dengan  Seaport Interdiction dan masyarakat sangatlah penting 

dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang 

semakin marak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penetian 

mengenai hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung 

Selatan dengan Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak pidana 

narkotika di Provinsi Lampung. 
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B. Permasalahan dan Ruang lingkup 

1. Pokok Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika di Provinsi Lampung? 

b. Apakah faktor – faktor yang menghambat hubungan koordinasi Badan 

Narkotika Nasinal Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung? 

 

2. Ruang lingkup 

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, 

baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, khususnya yang 

berkaitan dengan koordinasi Badab Narkotika Nasional Kabupaten Lampung 

Selatan dengan Seaport Interdiction dalam menanggulangi tindak pidana 

narkotika di Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah 

Tahun 2013. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat koordinasi Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan 

Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di 

Provinsi Lampung serta faktor – faktor yang menghambat koordinasi 

tersebut. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat 

penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika, selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

berbagai pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai tindak pidana 

narkotika dimasa yang akan datang. 
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D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksaan penelitian hukum
7
. Kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Koordinasi  

Menurut Inu Kencana
8
, koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan 

kerjasama antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 

Koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi eksternal dilakukan 

dalam upaya untuk pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, 

fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan. 

 

Berdasarkan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

tindak pidana narkotika, bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredarn gelap narkotika 

dan perkusor narkotika. Menurut laporan penbentukan satgas Seaport 

Interdiction pelabuhan penyeberangan Bakauheni dalam pelaksaannya BNN 

berkoordinasi dengan Seaport Interdiction mengenai tugas dan tanggung 

jawab.  

 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Penelitian Hukum.universitas Indonesia. Jakarta: Press. 

Hal.73. 
8
 Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam 

Nageri. Jatinegoro. Bandung. Hal. 22. 
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b. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan 

criminal (criminal policy), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui 

penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan 

daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan 

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menangulangi 

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana 

yang sesuai dengan kadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa – masa 

mendatang
9
. 

 

Penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dapat dilaksakan dengan 

menggunakan dua sarana, yaitu:  

1. Kebijakan Kriminal dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penaggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang di dalamnya  terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan yang 

seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan 

utau dikenakan pada pelanggar. 

2. Kebijakan Kriminal Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arief. 2002.  Kebijakan Hukum pidana. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. Hlm. 

156. 
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namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan
10

. 

c. Teori Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Perundang – undangan (substansi hukum) 

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

 

2. Faktor Penegakan Hukum   

 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. 

 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai penekgakan 

hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

 

4. Faktor Masyarakat 

 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. 

 

5. Faktor kebudayaan 

 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, 

berlakunya hukum tertulis (perundang - indangan) harus mencerminkan nilai-

nilai  dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak 

penyesuiaan antara peraturan perundang – undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam penegakannya
11

. 

 

                                                           
10

 Ibid. Hlm., 158. 
11

 Soerjono Soekanto. 1996. Faktor – Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada. Hlm. 8  
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2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam penelitian
12

.  Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
13

 

b. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang 

berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, 

yang mempunyai tugas pokok antara lain; (a) Mengkoordinasikan instansi 

pemerintah dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaanya di bidang 

ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba. (b) melaksakan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk satuan 

tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan 

tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. 
14

. 

c. Seaport Interdiction adalah wadah koordinasi berkedudukan di pusat maupun 

pelabuhan-pelabuhan beranggotakan instansi terkait yang bertugas sesuai 

dengan kewenangan masing-masing dan yang mempunyai tugas pokok 

sebagai berikut; (a) Melakukan analisa dan intelijen untuk mengumpulkan 

data dan informasi dari berbagai sumber tentang peredaran gelap narkoba 

                                                           
12

Ibid., Hlm. 112. 
13

 Inu Kencana. 2001. Sistem Pemerintah Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri. 

Jatinegoro. Bandung. Hlm. 22 
14

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 Ayat (2). 
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yang melintasi pelabuhan penyeberangan Bakauheni. (b) Melakukan 

pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba yang melintasi pelabuhan 

penyeberangan Bakauheni dengan upaya pemeriksaan kendaraan, 

pemeriksaan barang-barang dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang 

dicurigai. (c) Melakukan upaya penindakan dan penyidikan terhadap para 

pelaku peredaran gelap narkoba yang melintasi pelabuhan penyeberangan 

Bakauheni dalam rangka penegakan hukum 
15

. 

d. Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh 

aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak 

pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat 

dari kejahatan
16

. 

e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku
17

. 

f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dalah sebagai berikut : 

I.    PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang pendahuluan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian dalam 

penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai bahan pustaka yang terdiri dari 

pengertian koordinasi, penanggulangan, tindak pidana, tindak pidana narkotika. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Data, Prosedur Pengumpulan, dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai koordinasi Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di provinsi Lampung serta Faktor 

– Faktor yang menghambat koordinasi BNNK Lampung Selatan dengan Seaport 

Interdicton dalam penanggulangan  Tindak Pidana Narkotika di Provinsi 

Lampung. 
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V.  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan 

serta berisi saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan 

pembahasan dalam penelitian.   

 


