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ABSTRAK 

 

 

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG 

DALAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOBA DI KALANGAN 

REMAJA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Muhamad Fadly Saputra 

 

 

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan 

nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan 

rusaknya moral bangsa. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah Badan 

Narkotika Nasional (BNN) yang khusus bertugas melakukan pencegahan peredaran 

dan penanggulangan Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penanggulangan masalah 

narkoba di kalangan remaja Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian ini yaitu kepala bidang BNN, staff BNN, dan Kabid masing-masing 

bidang. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah peran normatif Badan Narkotika Nasional dalam 

menanggulangi masalah narkoba dikalangan remaja di Provinsi Lampung telah 

berperan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, hal ini dibuktikan dengan data 

dan fakta hasil penelitian berupa kegiatan yang dilakukan di berbagai bidang yakni 

bidang pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Untuk peran 

ideal yang telah dilakukan BNN Provinsi Lampung yaitu dengan koordinasi dan 

koordinator dengan instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas 

Kesehatan serta Badan Rehabilitasi 

 

Kata kunci: Peranan BNN, remaja, BNN Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ROLE OF NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE 

IN DRUG CONTROL IN TEENAGERS CIRCLE OF  

BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By 

 

Muhamad Fadly Saputra 

 

 

Drug trafficking and abuse are one of the national problems that are seen seriously 

by the government, because it can cause damage to the nation's morale. Therefore, 

the government formed a National Narcotics Agency (BNN) which was specifically 

tasked with the prevention of drug trafficking and prevention. This study aims to 

determine the role of the Lampung Province National Narcotics Agency in dealing 

with drug problems among teenagers in Bandar Lampung City. The data used in 

this research is primary data. The research methods used in this study were 

interviews, observation, and documentation. Informants in this study were the head 

of the BNN, BNN staff, and the Head of each field. 

 

The results of this study are the normative role of the National Narcotics Agency in 

tackling drug problems among adolescents in Lampung Province has played a good 

role according to their duties and functions, this is evidenced by the data and facts 

of the research in the form of activities in the fields of prevention, empowerment, 

rehabilitation and eradication. For the Ideal Role that has been carried out by the 

Lampung Province BNN, that is by coordinating and coordinating with related 

agencies such as the National Police and the Health Service and Rehabilitation 

Agency. 

 

Keywords: Role of BNN, Teenagers, BNN Lampung Province 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan 

nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan 

rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian 

terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di negara kita, masalah 

merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek 

domino akibat dari penyalahgunaan Narkoba juga semakin beragam, serta usaha 

untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah 

untuk dilaksanakan (Methan, 2013: 45). 

 

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi 

masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah 

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang khusus bertugas melakukan pencegahan 

peredaran dan penanggulangan Narkoba mulai dari tingkat nasional hingga 

kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 70 tentang 

Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yaitu untuk 

mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan dibidang ketersediaaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya (Methan, 

2013:50). 
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BNN telah tersebar di seluruh Provinsi wilayah Indonesia, salah satunya yaitu 

Provinsi Lampung. BNN Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang 

memiliki empat BNN Kabupaten yaitu BNN Kabupaten Metro, Tanggamus, 

Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Tingkat pengguna dan pemasok paling 

tinggi adalah di Bandar Lampung. Sehingga daerah ini masuk ke zona merah 

peredaran barang haram tersebut. Sebab, banyak penduduk yang melakukan tindak 

pidana narkoba, baik pemakai maupun pengedar di wilayah tersebut. Beberapa 

faktor yang menyebabkan Bandar Lampung menjadi daerah paling banyak 

pemakainya yakni karena jumlah penduduk yang tinggi dan banyaknya tempat 

hiburan. (sumber: www. Bnnplampung.com). 

 

Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung rawan terhadap 

peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat 

kedua setelah Sumatera Utara. Salah satu penyebabnya karena Lampung 

merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera sehingga menjadi jalur 

transit pengiriman gelap antar pulau barang haram itu. Untuk itu, Lampung sangat 

strategis sebagai penyuplai narkoba, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Kejahatan narkoba di Lampung sudah sangat serius karena menjamah ke berbagai 

kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Berdasarkan pra survei, sepanjang 

2016 Polda Lampung menangani 964 kasus. Mengungkapkan narkoba sudah 

merebak di mana-mana. Untuk memberantas peredaran narkoba, perlu kerja sama 

semua pihak. Mulai dari Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, pejabat 

pemerintah, hingga masyarakat (Jannah, 2017: 4).  
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Berdasarkan penelitian BNN pada tahun 2017, sekitar 22% (dua puluh dua persen) 

pecandu penyalahgunaan narkoba merupakan remaja dan angka tersebut terus 

bertambah dari tahun ke tahun. Bahayanya narkoba di kalangan masyarakat 

menjadi perhatian dunia, hal ini disebabkan karena penyalahgunaan narkotika dan 

zat terlarang dapat menyebabkan kecanduan dan kematian bagi para penggunanya. 

(sumber: www. bnnplampung. com) 

 

Tabel 1. Data Pengguna Narkoba di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 

berdasarkan usia 

 

Usia Jumlah 

10-21 tahun 43.700 jiwa 

22-29 tahun 31.400 jiwa 

30-39 tahun 10.600 jiwa 

>40 tahun 4.100 jiwa 

(Sumber: www. bnnplampung. com). 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba saat 

ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan terlebih pada usia 

remaja. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia itu sendiri adalah usia 11 

sampai 24 tahun dan belum menikah. Usia-usia tersebut di atas adalah usia dimana 

seseorang sedang dalam pendidikan bangku sekolah dan juga mahasiswa (Rifani, 

2016:7 ). 

 

Selain itu minimnya peran orang tua terhadap keberlangsungan hidup para remaja 

juga menjadi faktor pendorong remaja tersebut melakukan tindakan menyimpang. 

Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi 

menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Besarnya proporsi 

penyalahgunaan narkoba pada usia produktif ini perlu mendapat perhatian lebih 
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serta upaya khususnya dalam hal pencegahan narkoba yang tidak hanya pemerintah 

saja namun harus juga dilakukan oleh masyarakat. Selain itu diperlukan adanya 

tindakan preventif baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan dan adanya 

tindakan hukum serta rehabilitasi (Rifani, 2016: 7). 

 

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembenahan dari segala aspek 

kehidupan, upaya pemerintah itu tentu saja akan membuahkan hasil yang lebih baik 

apabila di dukung oleh peran aktif dari masyarakat. Untuk itu permasalahan yang 

melanda kaum muda ini tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, hal ini juga 

menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya.  

 

Berdasarkan informasi dari laporan kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017 

bahwa kelompok survei di BNN telah melakukan sosialisasi mengenai pemahaman 

dan keaktifan dalam mengajak untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba kepada 

49.000 responden melalui media sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% 

responden berniat untuk turut aktif mengajak teman/saudara untuk menghindari 

penyalahgunaan narkoba. Selain mengukur tingkat pemahaman serta keaktifan 

dalam mengajak menjauhi bahaya penyalahgunaan narkoba, dilakukan juga 

pengukuran terhadap efektivitas media sosialisasi yang digunakan serta 

pengaruhnya terhadap kemauan/niat dalam mengajak menghindari bahaya narkoba 

dengan menggunakan analisa hubungan antar indikator. Dari hasil survei 

didapatkan data untuk masing-masing media, baik tatap muka, TV, Radio, Cetak, 

dan Online berada pada hubungan yang kuat antar masing-masing variabel 

(Laporan Kinerja BNN, 2017). 
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Melihat fenomena dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar 

Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

dalam penanggulangan masalah narkoba di kalangan remaja Kota Bandar 

Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Sebagai media penerapan mata kuliah ilmu administrasi negara yang berhubungan 

dengan Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung. 
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2. Praktis 

a. Bagi BNN Provinsi Lampung 

Sebagai bahan masukan bagi BNN Provinsi Lampung dalam menanggulangi 

masalah narkoba di kalangan remaja Kota Bandar Lampung. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat agar dapat ikut 

berpartisipasi untuk mendukung menanggulangi masalah narkoba di kalangan 

remaja Kota Bandar Lampung. 

c. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang Peranan Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di 

Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung dan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Organisasi Publik 

1. Definisi Organisasi Publik  

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk 

memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. 

Menurut Fahmi (2013:65) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang 

memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta 

mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi 

pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dalam Fahmi (2013:67), organisasi 

publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan 

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif 

terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian 

organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.  

 

Menurut Handoko (2011:101) pengorganisasian merupakan proses penyusunan 

struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang 

dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil 

pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian 

organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. 

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation 
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karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di 

Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya 

koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai, 

birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik. 

 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu 

wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi 

setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang 

mendukungnya. 

 

2. Tujuan Organisasi Publik  

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi 

hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian 

organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap 

warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan 

korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang 

memberi pengaturan secara jelas. 

 

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam Handoko (2011: 120), yaitu 

suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan 

dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana 

organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. 
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Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua 

program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Pendirian 

organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan Handoko (2011: 120): 

a. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan 

infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan; 

b. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan 

masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya. 

c. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum 

dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, 

sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang 

lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut 

pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan 

prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. 

 

B. Teori Peran dan Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan dan Perederan Gelap Narkotika 

 

Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia dalam 

menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2010:212). Soekanto (2010:213) 

mengatakan bahwa peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 
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b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai suatu organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prikelakuan individu yang penting bagi 

struktur sosial dalam masyarakat. 

 

Menurut Abdulsyani (2007:94), peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan 

cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status 

yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika 

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka 

selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Peranan 

seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan 

mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. 

 

Pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu – individu 

dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut (Levi Jr. dalam Soekanto, 2010:215) 

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya. 

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih 

dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya. 

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu 

melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena 

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-

kepentingan pribadi yang terlalu banyak. 
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4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya belum tentu 

masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan 

sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang 

tersebut. 

 

Andayani (2014:12) mengatakan jika ditinjau dari sudut organisasi atau 

kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang 

didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok 

orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga. Levinson 

dalam Soekanto (2006:213) mengatakan bahwa peranan mungkin mencakup tiga 

hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun 

kelompok atau organisasi untuk melaksanakan tugas yang merupakan 

tanggungjawabnya sesuai dengan tujuan dan kedudukannya dalam mencapai suatu 

tujuan. 



12 

 

Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis 

pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soekanto (2012:97) terbagi 

menjadi tiga yaitu peranan normatif, peranan ideal, dan peranan faktual.  

 

Peranan BNNP Lampung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu peran normatif dan 

peran ideal (BNN, 2012).  

 

1. Peranan Normatif  

Pengertian normatif menurut para ahli yaitu berpegang teguh pada norma, aturan, 

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini kata normatif itu sendiri 

mengacu pada sikap, loyalitas, dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau kaidah 

yang berlaku di lingkungannya. Sedangkan peranan normatif adalah peran yang 

dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat, meliputi: Program Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) dilakukan dengan 

melaksanakan 5 (lima) pilar BNN Provinsi Lampung yaitu : 

 

a. Bidang Pencegahan BNN 

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya 

yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi 

maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik 

individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:103) mengatakan bahwa, dapat 

ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal 

law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan 
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mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat 

media massa (influencing views of society on crime). (Hariyanto, 2018:104). 

 

Untuk mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah 

mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin 

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas 

peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 

sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.  

 

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

BNN dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

1. Pembentukan kader Seksi pemberdayaan melakukan uji test urine ke tempat-

tempat yang telah di programkan. Seksi pencegahan bertugas membentuk kader 

terhadap orang yang ikut dalam test urine. Setelah pembentukan kader oleh 

seksi pencegahan selanjutnya oleh seksi pemberdayaan masyarakat dilakukan 

penyuluhan. 

2. Penyuluhan Penyuluhan yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan materi yang sebelumnya telah 

dibagikan kepada para peserta. 

 



14 

 

3. Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat:  

a) Talk show di radio-radio 

b) Pemasangan Baliho 

c) Ceramah  

 

Peran serta masyarakat dalam membantu penanggulangan dan pemberantasan 

narkoba berupa laporan-laporan tentang adanya penyalahgunaan narkotika. Apabila 

ada masyarakat yang mengetahui tentang adanya penyalahgunaan tindak pidana 

narkotika, maka masyarakat dapat langsung melapor ke BNN, dimana laporan akan 

di tindaklanjuti oleh seksi yang khusus berwenang sesuai laporan. Misalnya dalam 

hal adanya laporan tentang peredaran narkoba, maka akan ditindaklanjuti oleh seksi 

pemberantasan, kemudian seksi pemberantasan akan mencari darimana asal 

narkoba tersebut, tujuannya untuk mendapatkan jaringan dan dapat memutus 

jaringan. (Lumbanraja, 2013: 47). 

 

c. Bidang Rehabilitasi 

Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi, yaitu melaksanakan test urine dan 

membawa orang yang ingin direhabilitasi ke panti rehabilitasi. test urine dijalankan 

sesuai program BNN dengan melakukan koordinasi, misalnya test urine yang 

dilakukan ke lingkungan sekolah maka BNN berkoordinasi dengan Dinas 

Pendidikan. Pelaksanaan test urine yang dilakukan diluar program dari BNN, maka 

harus mengajukan permohonan ke BNN Kabupaten dan biaya ditanggung dari 

lingkungan yang ingin melaksanakan test urine. 

 

Untuk melakukan test urine dapat menggunakan tiga parameter, enam parameter, 

dan yang paling sering digunakan adalah enam parameter dengan biaya Rp.150.000 
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(seratus lima puluh ribu) untuk per buah alat test urine. Enam parameter artinya 

dapat menguji hingga 6 jenis narkoba. Dalam melaksanakan tugas di bidang 

rehabilitasi, apabila ada laporan ataupun adanya orang (pecandu narkotika) yang 

ingin direhabilitasi akan di tangani oleh seksi pemberdayaan masyarakat. Dengan 

melakukan prosedur yang telah ditentukan (Lumbanraja, 2013: 85). 

 

d. Bidang Pemberantasan 

Dalam rangka melakukan upaya pemberantasan dan penanggulangan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan 

pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan dari penerapan teknologi. 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh (Wijaya 2005:45) mengatakan bahwa, 

penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di 

tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian 

dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama 

dengan komponen masyarakat anti narkoba. 

Berikut ini adalah uraian dari kelima pilar BNN Provinsi Lampung tersebut 

(Amrullah. 2012:67)  

1. Bidang Pencegahan meliputi:  

a. Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki 

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika.  

b. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung 

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika. 
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2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi:  

a. Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkotika 

b. Terciptanya lingkungan masyarakat rawan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap di daerah perkotaan dan pedesaan bebas narkoba 

3. Bidang Rehabilitasi meliputi:  

a. Meningkatkan pelayanan wajib lapor pecandu narkoba. 

b. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar 

Pelayanan Minimal (SPM).  

4. Bidang Pemberantasan meliputi:  

a. Meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkotika. 

b. Meningkatkan penyitaan narkotika ilegal di pintu masuk (bandara, 

pelabuhan, dan border land). 

 

2. Peranan Ideal  

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

kedudukanya di dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Soekanto (2013:24) 

bahwa peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.  

 

Peran Ideal merupakan sebuah peran yang diharapkan atau diinginkan oleh 

masyarakat luas terhadap status-status sosial tertentu. Upaya menanggulangi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika BNN Provinsi Lampung telah 

membentuk satuan tugas (satgas) anti narkotika di beberapa tempat, yakni di 

Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Katibung, dan 
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Kecamatan Natar (Sinaga Amrullah. 2012:12). Peranan ideal dilakukan melalui 

pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang berwenang 

dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

 

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif adalah 

melalui pendekatan Harm Minimisation. Pendekatan Harm Minimisation adalah 

pendekatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika secara holistik dan realistik dengan tujuan untuk meminimalkan dampak 

yang merugikan dan membahayakan dari penyalahgunaan narkotika. Secara garis 

besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu supply control, demand 

reduction dan Harm reduction yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait 

dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emtif, 

preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan 

(http://www.bnn.go.id). 

 

Menurut (Apandi, 2010:14) strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan 

penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Pengurangan Permintaan (Demand Reduction) Narkoba Strategi 

pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya 

ini meliputi:  

a. Primer atau pencegahan dini.  

Yaitu ditujukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat 

yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok 

untuk menolak dan melawan narkoba. 

http://www.bnn.go.id/
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b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan.  

Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap 

penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur 

pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian 

melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih 

mengutamakan kesehatan. 

c. Pencegahan tertier 

Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah 

mengikuti program teraphi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi. 

2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba 

a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba Narkoba dan prekusor untuk keperluan 

medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh 

pemerintah.Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, 

produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan 

penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan. 

b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi 

pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah 

membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas 

pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut). 

 

3. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba.  

Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua 

strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. 

Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) 

dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, 
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maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman 

dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 

kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangin kerjasama antara 

komisi penganggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan 

penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. 

(Wijaya, 2005:44). 

 

Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai 

berikut: 

1. Pre-emtif (Pembinaan)  

Pre-emtif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan 

edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan 

faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) 

dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan 

kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma 

hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

Bahwa kegiatatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan pengembangan 

lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif. Lingkungan 

keluarga sangat besar peranannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang 

dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis. 

 

Sekolah juga merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi 

perkembangan kepribadian remaja, baik untuk pengembangan ilmu 
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pengetahuan maupun pengaruh negatif dari sesama pelajar, oleh karena itu perlu 

terbina hubungan yang harmonis baik sesama pelajar maupun antara pelajar 

dengan pengajar sehingga akan menghindari bahkan menghilangkan peluang 

pengaruh negatif untuk dapat berkembang di lingkungan pelajar. 

 

Mengembangkan pengetahuan kerohanian atau keagamaan dan pada saat-saat 

tertentu dilakukan pengecekan terhadap murid untuk mengetahui apakah 

diantara mereka telah menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun 

minuman-minuman keras. 

 

2. Preventif (Pencegahan)  

Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu 

perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk 

mencegah suplay (persediaan) dan demand (permintaan) agar tidak saling 

interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). 

Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada PoIri, namun 

juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, 

Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, 

karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah: 

a. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.  

b. Pengendalian situasi, khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi 

dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika maupun minuman keras.  

c. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan 

terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan 

berbahaya/minuman keras. 
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d. Polri dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan 

minuman keras bersama-sama dengan instansi terkait melakukan 

penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, 

Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk 

menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan 

yang positif. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia di 

tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika maupun obat-obatan berbahaya/minuman keras (BNN, 2012). 

 

3. Represif (Penindakan)  

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual 

dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar 

psikotropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya 

Represif tersebut adalah: 

a. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke 

pengadilan. 

b. Memutuskan jalur peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan 

berbahaya lainnya. 

c. Mengungkap jaringan sindikat pengedar. 

d. Melaksanakan Operasi Rutin Kewilayahan dan Operasi Khusus terpusat 

secara kontinyu. Fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Reserse. 

 

4. Treatment dan Rehabilitasi  

Treatment dan Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan 

merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika/obat terlarang 
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dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke 

dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup dengan 

layak. Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban 

penyalahgunaan narkoba/obat terlarang di Indonesia, dewasa ini Polri 

bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ataupun lembaga 

sosial masyarakat lainnya untuk melakukan pemulihan terhadap para korban 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (BNN, 2012). 

 

C. Pengertian Narkotika 

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan 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 (Undang-Undang Nomor 35, 2009). Narkotika yang 

terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya 

dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan 

sebutan madat.  

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi 

maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain 

didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan 

kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi 

sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
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peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai 

bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di 

rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.  

 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang 

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  

 

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk 

dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Sunarso,2004:23). 

Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan 

Rehabilitasi.  

 

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat 

yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada 

dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. 

Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan 

diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat 

sesaat saja. Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut : 
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1. Narkotika Golongan 1 (satu)  

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi 

sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, 

ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya. 

2. Narkotika Golongan 2 (dua)  

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai 

pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan kettergantungan, 

misalnya : morfin dan petidin. 

3. Narkotika Golongan 3 (tiga)  

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi 

karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan 

ketergantungan, misalnya : kodein.  

 

D. Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional 

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

narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan undang-undang 

ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat(2) 

BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan non-

kemenentrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 
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2. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan 

wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) 

menyatakan BNN mempunyai perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/kota. 

Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan 

BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instansi vertikal. Menurut pasal 1 

Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa BNNP adalah adalah 

instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. 

 

3. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 70 Tentang Tugas dan 

Wewenang Badan Narkotika Nasional sebagai berikut: 

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 prekursor narkotika; 

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika; 
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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 prekursor 

narkotika; 

g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, 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 

perkarapenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini memilih relevansi dari beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifani, Tiara (2016) dengan judul “Strategi 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menghadapi Zona Merah 

Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 

1) strategi yang dilakukan BNNP Lampung melalui program yang disusun 

secara sistematik dan didalamnya terdapat bentuk kegiatan nyata dari program-

program tersebut; 2) anggaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk 
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angka untuk pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dan prosedur 

kerja yang dilakukan BNNP Lampung. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Ryan (2015) dengan judul Peranan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan 

melalui peranan normatif yaitu dengan pelaksanaan program Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan 

peranan ideal yaitu dengan pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dengan pihak 

kepolisian dan instansi yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi 

penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu faktor 

penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor 

kebudayaan. 

 

Pembahasan beberapa penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa, beberapa 

peenlitian sebelumnya yang sangat relevan dan fokus penelitian ini terutama yang 

berkaitan dengan peran BNN dalam menanggulangi masalah narkotika dikalangan 

remaja. Beberapa penelitian tersebut mengkaji dengan tipe penelitian kualitatif dan 

beberapa penelitian tersebut dilakukan dilokasi dan waktu yang berbeda. Oleh 

karena itu dikarenakan berdasarkan prariset yang telah dilakukan terlibat adanya 

remaja yang sudah rusak oleh narkotika, maka dalam hal ini peneliti ingin mengkaji 

lebih dalam tentang Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung 
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(Studi Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 70 tentang Tugas dan 

Wewenang BNN)”. 

 

F. Kerangka Pikir 

Maraknya masalah narkotika telah merebak ke seluruh lapisan masyarakat terutama 

generasi muda atau remaja. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia itu sendiri 

adalah usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Usia-usia tersebut di atas 

adalah usia dimana seseorang sedang dalam pendidikan bangku sekolah dan juga 

mahasiswa, yang mana menurut MAPEKSI (Masyarakat Peduli Keselamatan 

Generasi). (Rifani, 2016: 8).  

 

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi 

masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah 

badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi 

peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga 

kecamatan. Tugas BNN Provinsi Lampung mengacu pada tugas BNN Nasional 

yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Provinsi Lampung memiliki empat BNN kabupaten meliputi Metro, Tanggamus, 

Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Tingkat pengguna dan pemasok paling 

tinggi adalah di Bandar Lampung. Sehingga daerah ini masuk ke zona merah 

peredaran barang haram tersebut. Sebab, banyak penduduk yang melakukan tindak 

pidana narkoba, baik pemakai maupun pengedar di wilayah tersebut. Beberapa 

faktor yang menyebabkan Bandar Lampung menjadi daerah paling banyak 

pemakainya yakni karena jumlah penduduk yang tinggi dan banyaknya tempat 

hiburan. 
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Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sendiri telah berperan untuk 

melakukan upaya-upaya dalam melakukan tugas pokoknya menanggulangi 

permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba di 

lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan 

masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk 

bersama sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. 

 

Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembenahan dari segala 

aspek kehidupan, upaya pemerintah itu tentu saja akan membuahkan hasil yang 

lebih baik apabila di dukung oleh peran aktif dari masyarakat. Untuk itu 

permasalahan yang melanda kaum muda ini tidak hanya menjadi beban pemerintah 

saja, hal ini juga menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakatlah yang 

merasakan dampaknya. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Respon BNN 

Peranan Normatif  Peranan Ideal 

a. Bidang Pencegahan BNN 

b. Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat 

c. Bidang Rehabilitasi 

d. Bidang Pemberantasan 

e. Bidang Hukum dan 

Kerjasama BNN 

 

a. Pengurangan Permintaan 

(Demand Reduction) 

b. Pengawasan Sediaan 

(Supply Control) Narkoba 

c. Pengurangan Dampak 

Buruk (Harm Reduction) 

Penyalahgunaan Narkoba.  

 

Peredaran Narkoba 

Sejauh mana Peran BNN 

Provinsi Lampung 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi dan analisis bagaimana 

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan 

Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 70 tentang Tugas dan Wewenang 

BNN, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan tipe yang digunakan untuk meneliti 

suatu objek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada, yang 

pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data 

yang diteliti pada masa sekarang. Sehingga penelitian deskriptif ini dianggap 

relevan karena diperoleh dari proses penelitian. Sementara pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong 

(2013:45) mengemukakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller dalam Moleong (2013:45) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 
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Kemudian, Sugiyono (2013:21) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif 

kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai 

dengan kebutuhan penelitian dalam melihat dan memaparkan terkait gejala-gejala 

yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis 

kejadian empiris mengenai bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota 

Bandar Lampung. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 

Lampung. Pemilihan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung sebagai 

tempat penelitian dilatar belakangi masih banyaknya masalah narkoba di kalangan 

remaja di Kota Bandar Lampung dan permasalahan yang ada belum terselesaikan 

dengan baik. 

  

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang 

masih bersifat tentatif yang artinya menyempurnaan fokus masalah penelitian ini 

masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian ini 
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turun di lapangan. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya dalam Moleong (2013:21). 

 

Menurut Moleong (2013:22) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi 

yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian 

terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang 

tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab peranan Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penanggulangan masalah narkoba di 

kalangan remaja Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian yang ditetapkan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota 

Bandar Lampung yang terdiri dari: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan normatif BNN dalam bidang 

pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang 

pemberantasan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peranan ideal BNN dalam strategi pengurangan 

permintaan (demand reduction), pengasawasan sediaan (supply control), 

pengurangan dampak buruk ( harm redution). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap proses pengumpulan data,tahapan-tahapan pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2013:14) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Wawancara  

Wawancara mendalam (in depth interview) teknik ini digunakan untuk menjaring 

data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara yang 

teraplikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur. Instrumen yang 

digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi taperecorder dan catatan-

catatan kecil dari peneliti. Penelitian ini yang dijadikan informan penelitian sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2. Nama Informan 

No Nama Jabatan Informasi   

1 Tagam 

Sinaga, 

SH 

Kepala Bidang 

BNN 

Gambaran Umum 

BNNP Lampung 

  

2 Drs. 

Ahmad 

Alamsyah, 

MM 

Kabid 

Pencegahan 

dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Tentang Bidang 

Pencegahan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

  

3 Rusdiana. 

HB, 

S.Sos, 

MM 

Kabid 

Rehabilitasi 

Tentang Bidang 

Rehabilitasi 

  

4 Richard 

PL 

Tobing, 

SE 

Plt Kabid 

Pemberantasan 

Tentang Bidang 

Pemberantasan 

  

5 Fatir, 

S.I.P 

Staff BNN Tentang Peranan 

Ideal dan Normatif 

BNNP Lampung 
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2. Observasi 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk ke lapangan 

untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian khususnya mengenai 

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan 

Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momuntal dari seseorang. Dokumen 

berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan 

merupakan bahan utama dalam penelitian. Tehnik ini digunakan untuk 

menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentuyang bersumber dari 

dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan-peraturan dan lain 

sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan 

dengan Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam 

Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2013:25) adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

 



36 

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh dalam Sugiyono (2013:30) sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci.Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

 

Tahap penelitian ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan 

dalam penelitan tersebut mengenai Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota 

Bandar Lampung. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada akhirnya data 

yang muncul dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar berhubungan 

dengan penelitian ini terkait dengan Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di KalanganRemaja Kota 

Bandar Lampung. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk 

uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan Peranan Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di 

Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data. Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan 

intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi 

dan dokumentasi hasil penelitian. 

 
 

Data Colection 
Data Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  

Reduction 

verifying  
 

Gambar 2. Analisis Data Model Interaksi, Miles dan Huberman 

Sumber: Sugiyono (2013:247)  
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F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.Keabsahan 

data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 

 

Menurut Moleong (2013:57) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain. Ada empat macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik 

pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi 

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. 

Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. 

 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 
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penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

oleh peneliti selama melakukan penelitian untuk mendukung analisis data. 

 

2. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Sugiyono (2013:54) dalam penelitian kualitatif, pengujian 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya. 

Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian 

tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk menguji kebergantungan dalam 

penelitian ini dengan melakukan diskusi serta pengecekan proses penelitian 

oleh pembimbing. 

 

3. Kepastian (Confirmability) 

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah 

dilakukan.Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang.Pengujian kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak 

berkepentingan dalam penelitian. 
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4. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013:58) apabila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang 

diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan. Peneliti 

mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan data yang telah secara 

transparan dan menguraikannya secara rinci, jelas, dan sistematis. 

 

Penelitian ini, peneliti memilih teknik keabsahan data dengan teknik derajat 

kepercayaan dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain 

dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Kepala Bidang 

Pengawasan BNN, Staff BNN, Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Perwakilan 

remaja usia 11-24 tahun. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan 

dokumentasi di lapangan. 

 



 
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Peran normatif Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi masalah 

narkoba dikalangan remaja di Provinsi Lampung telah berperan dengan baik 

sesuai tugas dan fungsinya, hal ini dibuktikan dengan data dan fakta hasil 

penelitian berupa kegiatan yang dilakukan di berbagai bidang yakni bidang 

pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan. 

2. Peran Ideal yang telah dilakukan BNN Provinsi Lampung yaitu degan 

koordinasi dan koordinator dengan Instansi terkait seperti dengan pihak POLRI 

dan Dinas Kesehatan serta Badan Rehabilitasi sejauh ini sudah berjalan dengan 

sangat baik serta berusaha secara maksimal untuk sama-sama dengan 

menjalankan tugas pokok fungsinya didalam menjalankan tugasnya untuk 

mengawasi, memberantas, mencegah penyalahgunaan peredaran gelap 

narkotika. 

 

B. Saran 

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:  
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1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih ketat mengawasi pengedaran narkoba 

di wilayah provinsi Lampung, serta memberikan hukuman yang cukup berat 

sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam undang-Undang Nomor 35 tahun 

2009 tentang narkotika agar ada efek jera bagi pemakainya.  

2. Badan Narkotika Nasional melalui penyuluhan hukumnya hendaknya membuat 

agenda kunjungan yang lebih terperinci ke daerah-daerah yang dianggap 

sebagai daerah rawan pengedaran narkoba, serta lembaga pendidikan 

khususunya tingkat Menegah dan sekolah lanjutan atas.  
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