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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia 

beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan 

yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan 

narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata 

sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan 

besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian 

sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk 

menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya  

(narkoba).  

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak 

penyakit.
1
Namun, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan 

dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun 

digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba 

umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara 

bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan 

rahasia, di samping itu kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius 

bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan 

pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat 

dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka 
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peredaran narkotika masyarakat pun mulai merasakan  pengaruh dan akibat secara 

nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan 

lingkungan tradisional
2
. 

Dalam seminar “Tipologi Peredaran Narkotika Di Dunia Pendidikan dan 

Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya 

Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika”, kepala BNNP Jawa Timur 

mengungkapkan bahwa: “Narkoba adalah suatu kejahatan Transnational, artinya 

narkoba bersifat Lintas Negara dan pelakunya melibatkan multi 

kewarganegaraan.
3
” 

Fakta yang terjadi pada awal tahun 2016 yaitu pengungkapan kasus besar 

penyelundupan Narkotika di Indonesia yang melibatkan warga negara Pakistan 

sebagai otak peredarannya di Jepara, Jawa Tengah. Keberhasilan ini atas 

kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Ditjen Bea dan Cukai, Polri dan 

International Law Enforcement Agency.
4
Dari fakta tersebut nampak bahwa 

Indonesia merupakan sasaran pasar perdagangan Narkoba, seperti yang dikatakan 

oleh Komjen Pol Budi Waseso, Indonesia termasuk pangsa pasar terbesar 

perdagangan narkotika di negara-negara ASEAN. Indonesia bukan hanya sebagai 

konsumen, melainkan juga berperan serta dalam peredaran dan penyalahgunaanya 

di dalam maupun luar negeri. 

                                                           
2
 Fuad Hasan dalam Hetie. 1996. Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta 

Penanggulangannya, Pekalongan, Bahagia. Hal 19 
3
 Kepala BNNP Jatim dalam Seminar BNN Jawa Timur pada tanggal 14 April 2016 bertempat di 

Universitas Muhammadiyah Malang 
4
“Awal Tahun 2016 BNN Ungkap Kasus Narkotika Yang Libatkan Sindikat Pakistan”, diakses 

dari http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/929-awal-tahun-2016-

bnn-ungkap-kasus-narkotika-yang-libatkan-sindikat-pakistan, pada tanggal 15 Mei 2016. 
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Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan 

tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera 

tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan 

secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan 

termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh 

kalangan masyarakat pemerintah membuat peraturan baru yang terdapat pada 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari 

Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang 

No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan 

Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi 

Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa 

lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan 

keadaan. 

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia 

dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba tahun 2011-2015
5
.  
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BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang 

Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten/ Kota, BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam : (a) 

Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (b) Melaksanakan pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan 

membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur 

darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi 

karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. 

Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Akibat maraknya 

perdagangan narkoba di Indonesia, jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia 

semakin meningkat, hampir seluruh propinsi di Indonesia mempunyai kasus 

penyalahgunaan narkoba. Data yang dihimpun oleh BNN dan Polri menunjukan 

hingga tahun 2012 ada 31 propinsi yang memiliki kasus narkoba dan termasuk di 

Jawa Timur kasus ini termasuk tinggi yaitu mencapai 5.637 di tahun 2010, 7.749 

di tahun 2011, dan 7.448 di tahun 2012. 

Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat urgen dan kompleks. Ada 

berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memakai narkoba, diantaranya 

anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, 

mengikuti mode, dan sebagainya. Ada juga keyakinan bahwa narkoba dapat 

digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain, yang paling 
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mempengaruhi seseorang memakai narkoba adalah mengikuti gaya hidup modern 

dan globalisasi. Berikut ini data dari BNN dan POLRI tahun 2008-2012, 

diklarifikasikan menurut pekerjaan pengguna narkoba disajikan pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Narkoba Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2008-2012 

No Jenis Pekerjaan 
Tahun/Jiwa 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 PNS 210 250 251 337 320 

2 Polri/TNI 273 30 227 294 287 

3 Swasta 17.588 14.550 13.943 17.444 16.071 

4 Wiraswasta 14.631 11.258 7.480 7.730 7.545 

5 Petani 639 780 902 1.079 1.388 

6 Buruh 3.580 3.598 3.944 3.525 4.025 

7 Mahasiswa 647 653 518 611 710 

8 Pelajar 654 635 531 605 695 

9 Pengangguran 6.489 6.374 5.701 5.107 4.599 

Sumber : Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2013
6
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang layak tidak 

menutup kemungkinan untuk tidak menggunakan narkoba. Banyak berbagai jenis 

pekerjaan dari PNS hingga pengangguran, para pelajar atau mahasiswa yang kelak 

seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, sampai aparat penegak hukum yang 

seharusnya berperan penting untuk memerangi narkoba, juga ikut terlibat dalam 

peredaran serta penyalahgunan narkoba. 

Peredaran narkotika merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah 

sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan 
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perorangan, masyarakat,  negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat 

menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya 

bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. 

Kota Malang, sebagai bagian dari provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari 

kasus penyalahgunaan narkoba. Pada akhir Januari 2016, Polresta Malang telah 

mengungkap 27 kasus narkoba dengan 28 tersangka dan barang bukti yang 

ditemukan diantaranya shabu-shabu, ganja, ekstasi, pil koplo dobel L yang berasal 

dari latar belakang yang berbeda-beda” 
7
 Radar Malang menjelaskan pada bulan 

Maret 2016 Polresta Malang bekerjasama dengan Badan Narkotika Kota Malang 

meringkus 23 tersangka narkoba, 12 diantaranya adalah pengedar selebihnya 

pengguna biasa. Barang buktinya berupa pil koplo, shabu-shabu dan ganja. 

Tersangkanya berstatus sebagai pegawai swasta, wiraswasta dan 

mahasiswa.
8
Kemudian Republika memberitakan pada triwulan pertama 2016, 

tercatat ada 75 kasus narkoba yang ditangani Polresta Malang. Angka 

kenaikannya mencapai 35% jika dibandingkan triwulan pertama tahun lalu.
9
 

Banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan  

sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan 

obat terlarang. Banyak modus yang dilakukan oleh pengedar dan sindikat narkoba 

untuk melancarkan aksinya. Misalnya dibungkus di dalam kemasan makanan, 

                                                           
7
„Kasus Narkoba di Kota Malang Kian Berttambah‟, diakses dari 

http://www.seputarmalang.com/berita/hukum-kriminal/kasus-narkoba-di-kota-malang-kian-

bertambah/25912, pada 3 Juni 2016. 

8
„Lumpuhkan Pengedar, Sita 3.617 Pil Koplo‟, diakses dari http://radarmalang.co.id/lumpuhkan-

pengedar-sita-3-617-pil-koplo-34749.htm, pada 3 Juni 2016. 

9
“Kasus Narkoba di Kota Malang Meningkat‟, di akses dari  

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/30/o4ukbq284-kasus-narkoba-di-kota-

malang-meningkat , pada 3 Juni 2016. 

http://www.seputarmalang.com/berita/hukum-kriminal/kasus-narkoba-di-kota-malang-kian-bertambah/25912
http://www.seputarmalang.com/berita/hukum-kriminal/kasus-narkoba-di-kota-malang-kian-bertambah/25912
http://radarmalang.co.id/lumpuhkan-pengedar-sita-3-617-pil-koplo-34749.htm
http://radarmalang.co.id/lumpuhkan-pengedar-sita-3-617-pil-koplo-34749.htm
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/30/o4ukbq284-kasus-narkoba-di-kota-malang-meningkat
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/30/o4ukbq284-kasus-narkoba-di-kota-malang-meningkat
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minuman, mainan bahkan yang paling ekstrim dimasukkan kedalam tubuh 

manusia. 

Berikut adalah tabel wilayah daerah rawan narkoba di kota Malang tahun 

2014-2015. 

Tabel 1.2  Tabel Daerah Rawan Narkoba 2014, SMA, SMK, MA Kota Malang 

Tahun Daerah rawan narkoba Jumlah Penyalahguna 

2015 Kec. Blimbing 

Kec. Lowokwaru 

Kec. Klojen 

Kec. Sukun 

Kec. Kedungkandang 

77 

46 

102 

219 

33 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

2016 Kec. Blimbing 

Kec. Lowokwaru 

Kec. Klojen 

Kec. Sukun 

Kec. Kedungkandang 

71 

175 

212 

238 

76 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Siswa SMA/SMK/MA 

Sumber: Data sekunder, diolah 2016 

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya menekan angka 

peredaran Narkoba, sangat diperlukan karena peredaran narkoba pada umumnya 

tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan 

secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara 

mantap, rapi dan sangat rahasia. 

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah 

“Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan 

sebagai tindak lanjut dari visi di atas, dibentuklah badan serupa di tingkat Provinsi 

dan kota/Kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk 

merealisasikaan upaya pemberantasan narkoba. 

Kota Malang yang memiliki julukan sebagai Kota Pendidikan, kini tidak 

terlepas dari ancaman bahaya narkoba. Dari segi hukum dan kesehatan, 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan kriminal 

karena memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan. Dari segi sosial hal 

tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan dianggap belum menjadi manusia 

modern jika tidak menggunakan narkoba. Dari segi ekonomi, narkoba 

menyebabkan seseorang mengalami kerugian secara finansial karena 

penggunanya akan merasakan ketagihan dan membeli secara terus menerus 

barang haram tersebut.  

Sasaran dari BNN Kota Malang dalam mencegah peredaran narkoba 

adalah semua masyarakat yaitu meliputi orang tua, anak kecil, remaja tanpa 

terkecuali, terutama adalah di kalangan siswa dan mahasiswa, hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi peredaran narkoba di Kota Malang. Kota Malang 

merupakan kota yang besar dan banyak kasus penyalahgunaan narkotika. Kota 

Malang tergolong rawan, oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan 

penyalahgunaan narkotika, BNN Kota Malang memiliki peran penting dalam 

upaya menanggulangi  masalah  narkotika karena  BNN  merupakan  lembaga 

pemerintahan  yang  dikhususkan  untuk  menangani  pencegahan  dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). 

Besarnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Kota Malang perlu mendapat 

perhatian lebih, khususnya dalam hal pecegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah 

penyalahguna narkoba harus diminimalisir sehingga permasalahan 

penyalahgunaan narkoba ini tidak bertambah luas. Upaya untuk penanggulangan 

penyalahgunaan peredaran narkoba ini menjadi tanggungjawab bersama antara 

keluarga, masyarakat maupun pemerintah. 
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BNN Kota Malang bekerjasama dengan masyarakat dan memulai 

pembentukan GESANK (Gerakan Sadar Anti Narkoba). GESANK berdiri di Kota 

Malang sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. 

Gerakan ini berdiri mulai tingkat RT, RW sampai pada sekolah-sekolah di Kota 

Malang. Tugas dari GESANK (Gerakan Sadar Anti narkoba) adalah selalu aktif 

memberikan informasi tentang bahaya Narkoba kepada masyarakat, 

mengingatkan bahaya penyalahgunaan Narkoba, menginformasikan kepada 

penegak hukum bila ada pengedar Narkoba, dan menyelamatkan orang dalam 

komunitasnya yang sudah terjerumus dalam Narkoba untuk direhabilitasi. Peranan 

GESANK (Gerakan Sadar Anti Narkoba) adalah menginformasikan bahaya 

penyalahgunaan Narkoba, mengajak menolak tawaran penyalahgunaan, 

membantu kesiswaan dalam mengidentifikasi penyalahgunaan Narkoba yang ada 

di sekolah, mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler. 

Permasalahan yang dihadapi oleh BNN Kota Malang dalam melakukan 

penanggulangan terhadap peredaran narkoba adalah BNN Kota malang 

mengalami kesulitan untuk menentukan kasus penyalahgunaan narkoba. Hal 

tersebut terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah Kota Malang mampu 

menarik para pendatang dari berbagai kota-kota lain untuk menetap, bekerja, 

sekolah, maupun berwisata di Kota Malang. Padatnya jumlah penduduk di Kota 

Malang juga menyebabkan tingginya proses interaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sehingga Kota Malang menjadi target para bandar narkoba untuk 

memperluas jaringannya. Berdasarkan fakta dan data yang penulis ungkapkan di 

atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Upaya Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Kota Malang Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam 

mencegah peredaran narkoba? 

2. Apa saja kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam 

upaya mencegah peredaran narkoba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis merumuskan tujuan penelitian ini, diantaranya : 

1.  Untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang 

dalam mencegah peredaran narkoba 

2.  Untuk mengetahui kendala  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang 

dalam upaya mencegah peredaran narkoba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang akan diperoleh setelah 

selesainya penelitian diantaranya adalah  

1. Manfaat Akademis, dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah 

wawasan bagi peneliti tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota 

Malang dalam menanggulangi peredaran narkoba,  

2. Manfaat praktis, bagi penulis dan pembaca hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sarana mendapatkan pengalaman dan wawasan berfikir mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan peredaran narkoba. 

Selanjutnya bagi Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kota Malang, penelitian 
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ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi atau rekomendasi dalam upaya 

pencapaian program penanggulangan peredaran narkoba. 

 

E. Definisi Konsep dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan – kesulitan) dan 

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan – kesempatan) di mana 

kebijaksanaan tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud
10

. 

Beberapa pendapat lainnya yang melihat kebijakan dari sudut pandang 

pelaksanaannya, mereka memandang bahwa kebijakan adalah 

keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan 

maksud-maksud tertentu dengan kata lain kebijakan adalah 

serangkaian instruksi dari para pembuat kebijakan kepada pelaksana 

kebijakan dengan menjelaskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Kebijakan penanggulangan peredaran narkotika merupakan kebijakan 

hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata 

pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis 

normatif dan sistematik, dogmatik. Kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkotika serta 

                                                           
10

Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Public, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal 7 
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penyalahgunaan narkotika dan menghukum secara tegas terhadap 

pengedar maupun penyalahgunaan narkotika adalah dengan 

diundangkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang : adalah organisasi 

yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah Kota Malang 

dan Polresta Malang, yang di pimpim oleh seorang Kepala Badan 

Narkotika Nasional Kota Malang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah 

Kota Malang.
11

 Badan Narkotika Nasional Kota Malang memiliki 

peranan penting dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di 

Kota Malang. 

Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia 

yang bertugas untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasikan 

perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, 

mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional 

P4GN (pencegahan, pemberantasan,penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika). 

 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

cara mengukur suatu variabel, definisi operasional juga merupakan suatu 

                                                           
11

Gambaran Umum, diakses dari http://bnn.malangkota.go.id/profil, pada 20 juni 2016 pukul 7.35. 

http://bnn.malangkota.go.id/profil
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informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lain yang menggunakan variabel 

yang sama
12

. Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Upaya BNN Kota Malang dalam mencegah peredaran narkoba, merupakan 

suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap peredaran 

narkoba di Kota Malang melalui upaya preventif yaitu melalui: 

1. Desiminasi informasi P4GN 

2. Advokasi P4GN 

3. Pelaksanaan tes urin 

4. Pemetaan daerah rawan narkoba 

5. Model dan Modus peredaran narkoba di Kota Malang 

b. Persoalan yang ditemui BNN Kota Malang dalam mencegah peredaran 

narkoba, merupakan suatu kendala yang ditemui dalam upaya mencegah 

peredaran narkoba, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Internal yaitu anggaran yang belum memadai 

2. Eksternal, yaitu jaringan narkoba yang bersifat tertutup 
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Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. 2001  
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Kerangka Pikir Penelitian 
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Gambar 1.1. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian dapat diketahui BNN 

memiliki kebijakan yang harus dilaksanakan terkait adanya peredaran 

narkotika di kota Malang dengan melakukan upaya secara preventif yaitu 

melalui identifikasi terhadap modus peredaran narkoba itu sendiri, 

kemudian melakukan pemetaan pada wilayah yang rawan terhadap 

peredaran narkoba seperti di sekolah, kampus dan lain-lain, dan melakukan 

perencanaan terhadap pencegahan peredaran narkoba karena jaringan dari 

BNN Kota Malang 

Kebijakan 

Upaya BNN 

Preventif 

Perencanaan Pemetaan Identifikasi 

Banyaknya penduduk dan pendatang di Kota 

Malang meyebabkan banyaknya interaksi yang 

dilakukan masyarakat, sehingga dimanfaatkan 

bandar narkoba memperluas jaringannya di Kota 

Malang. 
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narkoba itu sendiri bersifat tertutup sedangkan mereka memiliki informasi 

tentang operasi yang akan dilakukan oleh pihak BNN. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian memberikan peneliti urutan-urutan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian. Sehingga metode penelitian memadu peneliti 

tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena misal dari sudut 

pandang partisipan. Disamping itu pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian 

berlangsung.
13

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Boggda dan taylor 

mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
14

 Sehingga peneliti mendapatkan  informasi yang mendalam terkait 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan 

informasi yang sedetai-detailnya tentang Upaya BNN Kota Malang Dalam 

mencegah peredaran Narkoba. 

 

 

                                                           
13

 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2007, Hal.10 
14

 Ibid, hal. 9 
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2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan sendiri untuk 

kemudian disiarkan langsung.
15

Data tersebut dapat berupa catatan penelitian dari 

hasil observasi dan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari observasi yang dilakukan di kantor BNN Kota 

Malang dan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan di 

lingkungan kerja BNN Kota Malang serta catatan lapang peneliti selama 

penelitian terkait dengan masalah penanggulangan peredaran narkoba di Kota 

Malang. 

Adapun data sekunder adalah merupakan data pendukung dari data primer 

pada umumnya berupa bukti, catatan, data laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan
16

. Data 

sekunder ini diperoleh dari BNN Kota Malang berupa Perwal Kota Malang, 

P4GN, buku, laporan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian yaitu mengenai penagggulangan peredaran narkoba di 

Kota Malang. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah berupa 

studi lapangan (Field Reseach) yang merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan cara : 

                                                           
15

 Kartini Kartono,1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit Mandar Maju, Bandung.Hal. 

75 
16

 Ibid Hal. 88 
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Observasi yaitu sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian 

terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.
17

  Jadi dalam 

penelitian ini observasi langsung dilakukan di BNN Kota Malang untuk 

memberikan gambaran secara langsung tentang upaya penanggulangan peredaran 

narkoba, sehingga peneliti mengetahui secara mendalam tentang upaya yang 

dilakukan oleh BNN dalam menanggulangai peredaran narkoba serta kendala 

yang dihadapi  BNN Kota Malang dalam menanggulangai peredaran narkoba di 

Kota Malang. 

Dokumentasi, yaitu berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.
18

 Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti 

data di lapangan dan mendapat gambaran subyek melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh peneliti mengenai upaya BNN dalam 

pencegahan peredaran narkoba di Kota Malang. 

Wawancara, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti lansung kepada informan atau pihak yang 

berkompeten dalam suatu permasalahan.
19

 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara secara langsung kepada subyek penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan terkait upaya BNN dalam pencegahan 

peredaran narkoba di Kota Malang. 

 

 

 

 

                                                           
17

  Suharsimi Arikunto,2002.prosedur penelitian suatu pendekatan prakter,rineka cipt,Jakarta. 

Hlm. 133 
18

 Ibid Hlm:128 
19

 Ibid hlm: 130 
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4.  Subyek Penelitian 

 Peneliti menetapkan subjek penelitian sebagai narasumber yang 

diharapkan bisa memberikan informasi seluas-luasnya terutama yang 

berhubungan dengan Upaya BNN Kota Malang dalam pencegahan peredaran 

narkoba. Oleh karena itu peneliti menetapkan subyek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua/ yang mewakili BNN Kota Malang. 

2. 2 orang di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba BNN Kota Malang 

3. 1 orang di bidang rehabilitasi BNN Kota Malang 

 

5.  Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian yang berjudul upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Kota Malang dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba, peneliti 

melaksanakan penelitian di Kantor BNN Kota Malang yang terletak di Jalan 

Mayor Jendral Sungkono No. 54 Buring Kota Malang. 

 

6.  Analisa Data 

 Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai 

sepajang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis 

data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman.
20

 

Adapun analisis data meliputi: 

 

 

 

                                                           
20

 Emzi.2010. metode penelitian kualitatif. Analisis data. Rajawali pers. PT. grafindo 

persada. Jakarta. Hlm 129-136 
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Gambar 1.2 : Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Emzi (2010) 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data dilokasi studi dengan 

melakukan observasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung 

pada BNN Kota Malang untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam 

penelitian tentang Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Malang (BNN 

Kota) Dalam Menekan Angka Peredaran Narkoba. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data kasar dalam field note. Proses ini berlangsung terus sepanjang 

pelaksanaan riset, bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data 

dilaksanakan. Data yang diperoleh dari BNN Kota Malang akan dipilah-pilah 

Penyajian 

Data 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-

Kesimpulan: 

Penarikan/Verivikasi 
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sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang 

relevan, sehingga akan mempermudah dalam penyajian data. 

c. Sajian data (data display), 

Sajian data (data display) adalah suatu rakitan organisasi, informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam proses ini antara 

lain dilakukan pembuatan matrik, gambar/skema, jaringan kerja keterkaitan 

kegiatan maupun tabel. Kesemuannya itu dirancang untuk merakit informasi 

secara teratur agar mudah dilihat serta dimengerti secara kompak. Penyajian 

data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab 

mengenai bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Malang (BNN  

Kota) Dalam Menekan Angka Peredaran Narkoba. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan 

dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk 

memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

d. Penarikan kesimpulan (conclution drawing). 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang 

diperoleh tentang Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang 

dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Malang. Disajikan dalam 

bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan 

disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam penelitian 
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yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas 

akan menjadi jelas setelah diteliti. 

Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus 

dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, 

dan terus menerus. Dengan demikian reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling menyusul. 

 


