
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, 

hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, 

penangkapan, serta penahanan yang berhubungan dengan narkotika yang 

pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Masalah 

penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu 

mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia 

Internasional. Memasuki abad ke-21 perhatian dunia internasional 

terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat 

melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.1 Masalah 

ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu 

adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, 

apabila penggunanya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan zat terlarang di 

Indonesia mulai muncul pada tahun 1969 dan zat yang digunakan tidak 

hanya terbatas pada opioda dan ganja, melainkan juga jenis 

sedativa/hipnotika (psikotropika) dan alkohol (minuman keras). Tidak 

jarang pengguna memakai zat secara berganti-ganti dan mencampur satu 

jenis zat dengan zat lainnya.    

1 Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Oleh Anak. Malang. Penerbit UMM Press. Hal. 30. 



Sebagaimana kita ketahui bahwa narkotika dapat dikategorikan 

sebagai “kejahatan tanpa korban” (Crime Without Victim). Pengertian 

kejahatan tanpa korban ini, tidak berarti kejahatan ini tidak menimbulkan 

korban sama sekali, akan tetapi si pelaku adalah sekaligus sebagai korban. 

Kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai Crime Without 

Victim, sangat sulit diketahui keberadaannya. Mereka dapat melakukan 

aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang–orang tertentu, 

karena itu sangat sulit memberantas kejahatan ini. 

Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap 

narkotika, dapat menjadi kerikil tajam bagi kelangsungan pembangunan 

sumber daya manusia, bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas 

pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu 

gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada 

hancurnya suatu generasi penerus bangsa yang notabene kelak akan 

memimpin negara Indonesia.2 

Remaja merupakan salah satu unsur potensi penerus nilai-nilai 

perjuangan dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan 

bangsa. Untuk mempersiapkan kematangan generasi muda terbentang 

sejumlah tantangan yang harus dihadapi dan diatasi sebagai pembangunan 

nasional yang semakin pesat. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam era modernisasi dan globalisasi, terdapat 

permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat khususnya di 

                                                             
2 Sugeng santoso. 2002. “Kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika dan upaya penanggulangannya”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Wisnuwardhana Malang. 



kalangan pelajar, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika di 

kalangan pelajar. 

Banyak faktor yang menyebabkan pelajar menggunakan narkotika, 

salah satunya adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang 

tua, sehingga perbuatan mereka merupakan wujud protes kepada orang tua 

mereka sendiri.3 Faktor lingkungan juga mempengaruhi mengapa pelajar 

melakukan penyalahgunaan narkotika dengan dalil mengikuti teman–

temannya para pelaku yang sebenarnya tidak tahu mengenai narkotika 

menjadi terjerumus menjadi pengguna narkotika, bahkan menjadi 

pengedar narkotika. Dari segi ekonomi, karena kebutuhan yang semakin 

tinggi, dan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya, maka 

pelajar nekat menjadi pengedar narkotika di ruang lingkup kecil yaitu 

sekolah demi memperoleh keuntungan dari hasil berjualan narkotika.  

Selain itu pada tingkat pelajar yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa ingin 

mencoba sesuatu yang baru yang dianggap baik. Jika hal ini tidak segera 

ditanggulangi baik preventif, represif, dan rehabilitatif maka dari segi 

kesehatan akan berdampak merusak seluruh organ tubuh, dari segi psikis 

akan menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa, cenderung menyakiti 

diri, dan agitatif (ganas,brutal) jika tidak memakai narkotika. Kemudian 

dari segi sosial akan berdampak dikucilkan masyarakat, dan keluarga 

menganggapnya menjadi beban keluarga. Kemudian dari hal-hal tersebut 

                                                             
3 Wawancara dengan Doni Andreas. Konselor BNN Kota Malang. 11 Desember 2017. 



akan menimbulkan gejala dalam kehidupan remaja yang disebut krisis 

identitas. 

Hampir setiap hari berita media massa maupun media cetak tak 

henti–hentinya menayangkan berita mengenai penyalahgunaan narkotika, 

berita mulai dari pengedar, dan penyalahgunaan narkotika di kalangan 

pelajar. Berdasarkan survei yang dilakukan BNN sebenarnya 80 persen 

masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya penyalahgunaan 

narkotika. Namun, anehnya tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

masih tinggi,4 yang lebih mengenaskan BNN mencatat 27,32 persen 

penyalahguna narkotika berasal dari kalangan pelajar.5 Dan pada tahun 

2017 telah tercatat bahwa di kota Yogyakarta menempati peringkat 

pertama nasional untuk pengguna narkotika di kalangan pelajar.6 

Yogyakarta menempatkan di atas Jakarta, Riau, Surabaya, dan Bandung.7 

Kota Surabaya yang merupakan kota besar di provinsi Jawa Timur juga 

tidak luput dari ancaman narkotika. Kepala BNN kota Surabaya 

menjelaskan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 208 pelajar terkena 

narkoba, ditahun 2016 turun menjadi 84 pelajar, tapi ditahun 2017 kembali 

meningkat, tercatat ada 118 pelajar terkena narkotika.8  

                                                             
4 News detik, Survey BNN 80 persen tahu bahaya narkoba kenapa kasus masih tinggi, 

http://newsdetik.com, diakses tanggal 11 Desember 2017. 
5 Replubika, BNN 27 persen pengguna narkoba pelajar dan mahasiswa, 

http://replubika.co.id,  diakses tanggal 11 Desember 2017.  
6 News Okezone, Pelajar dan Mahasiswa Dominasi pengguna Narkoba Tertinggi 

Nasional, http://newsokezone.com, diakses tanggal 11 Desember 2017. 

        7 Ibid 
8 Merdeka, Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar Surabaya 

meningkat, http://merdeka.com, diakses tanggal 12 Desember 2017.  



Dari beberapa kasus yang telah di sampaikan oleh penulis, hal 

tersebut merupakan sebagian kecil dari fakta–fakta yang telah terjadi di 

lapangan, fakta yang lebih mencengangkan adalah saat ini pelajar tidak 

hanya sebagai penyalahguna narkotika tetapi juga dimanfaatkan oleh 

bandar narkotika sebagai pengedar narkotika, karena di iming-imingi 

sejumlah uang sehingga pelajar nekat mengedarkan narkotika di 

lingkungan sekolah, sebagai contoh yang terjadi di kota Malang, 

berdasarkan data yang diperoleh pada bulan september 2017, BNN kota 

Malang telah memeriksa 12 siswa SMK PGRI 6 Malang, 1 diantaranya 

adalah pengedar selebihnya pengguna dan barang bukti yang ditemukan 

adalah narkotika golongan 1 yaitu ganja. Ini adalah temuan yang luar 

biasa, karena narkotika golongan 1 sendiri merupakan jenis narkotika yang 

dapat dikategorikan jenis obat-obatan mahal yang pemakaiannya diawasi 

dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya BNN kota 

Malang melakukan pengembangan ternyata tidak hanya ganja yang sering 

digunakan 12 pelajar di SMK PGRI 6 Malang dari hasil yang didapat 12 

siswa juga memiliki riwayat mengkonsumsi pil koplo atau dobel L. 

Meskipun pil koplo atau dobel L sendiri bukan termasuk dari narkotika 

tetapi jika digunakan secara terus menerus maka akan menyebabkan 

rusaknya jaringan otak, yang notabene akan menghambat proses berpikir 

dalam belajar. Kurangnya pengawasan serta peran serta masyarakat 

khususnya di lingkungan sekolah adalah salah satu sebab siswa berani 

menggunakan dan mengedarkan narkotika di lingkungan sekolah.   



Masih sangat banyak para pelajar menjadi pengguna dan pengedar 

narkotika. jika penegak hukum tidak bisa bertindak tegas kepada para 

pengedar maupun pengguna narkotika maka, bisa dipastikan negara 

Indonesia akan mengalami kemunduran genereasi penerus bangsa karena 

pengaruh narkotika. Oleh karena itu pemerintah dengan seluruh aparatnya 

beserta masyarakat harus saling berpartisipasi dalam upaya memberantas 

semakin meluasnya narkotika di kalangan pelajar.    

Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan 

guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. 

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan 

mencegah penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan 

dikeluarkannya Undang–undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 

kemudian diperkuat dengan dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 

2011-2015.9 

 Peran BNN khususnya BNN kota Malang sebagai lembaga 

pemerintah yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat dibutuhkan 

oleh negara dalam menegakkan undang-undang tersebut. Selain aparat 

penegak hukum peran serta masyarakat khususnya sekolah juga 

dibutuhkan dalam mencegah dan memberantas narkotika yang terdapat di 

                                                             
9 Tampubolon. 2015. Peran BNN Dalam Penanggulanan Narkotika di Kota Samarinda. 

eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 3  Nomor 1. 2015 : 139-152. Hal 141. 



ruang lingkup kecil yaitu sekolah. Sebagai contoh, peran masyarakat 

khususnya di wilayah sekolah untuk mencegah dan memberantas 

narkotika dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan narkotika di 

lingkungan sekolah, melakukan tes urin kepada para pelajar dan perangkat 

yang ada di lingkungan sekolah secara rutin. Karena disini tanggung jawab 

mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika di lingkungan sekolah 

tidak hanya dari BNN, tetapi peran sekolah disini sangat dibutuhkan agar 

terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dan terbebas dari 

penyalahgunaan narkotika oleh pelajar maupun perangkat sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, 

maka selanjutnya penulis akan membahas dan menuangkan dalam bentuk 

skripsi dengan judul “UPAYA BNN DALAM MENGUNGKAP 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERJADI DI SMK PGRI 6 

MALANG” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya BNN dalam mengungkap tindak pidana narkotika 

yang terjadi di SMK PGRI 6 Malang ? 

2. Apa kendala BNN dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang 

terjadi di SMK PGRI 6 Malang ? 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

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

1. Tujuan obyektif 

     a) Mendapat gambaran selengkapnya mengenai upaya dari BNN dalam 

mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi di SMK PGRI 6 

Malang.  

b) Mendapat gambaran selengkapnya mengenai kendala BNN dalam 

mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi di SMK PGRI 6 

Malang.  

2. Tujuan subyektif 

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi 

untuk dianalisis dan disusun dalam bentuk skripsi sebagai salah satu 

syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yakni 

tentang upaya dari BNN kota Malang dalam mengungkap tindak 

pidana narkotika yang terjadi di SMK PGRI 6 Malang, dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan banding bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. 



2.    Manfaat praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat 

penegak hukum, khususnya BNN kota Malang dalam mengungkap 

tindak pidana narkotika di kalangan pelajar, agar sesuai dengan 

peraturan perundangan KUHAP dan perundangan lainnya yang 

relevan. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, 

sekaligus sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan 

menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang upaya masyarakat untuk mengungkap tindak 

pidana narkotika di kalangan pelajar yang terjadi di sekitar 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memberantas 

narkotika. 

 

 

 



3. Bagi BNN 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada institusi BNN 

dalam melakukan pengawasan serta menanggulangi sampai dengan 

penanganan atau menindak pelanggaran maupun tindak pidana 

narkotika yang dilakukan pelajar dan perangkat sekolah, sehingga 

BNN dapat lebih meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat, yaitu dengan melihat fungsi dan 

tugas BNN kota Malang, penerapan prosedur atau peraturan internal 

BNN kota Malang, serta tindakan hukum BNN kota Malang dalam 

upaya mengungkap tindak pidana narkotika yang terjadi di SMK 

PGRI 6 Malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu di Badan 

Narkotika Nasional (BNN) kota Malang yang beralamat di jalan 

Mayjen Sungkono Nomor. 55 Malang. 

 

 



3. Sumber Data  

   a. Data Primer  

Data Primer adalah jenis data wawancara, dokumen tertulis, 

informasi, pendapat yang diperoleh dari sumber informasi 

utama/pertama dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu dari Kepala, Kasi maupun 

anggota BNN kota Malang di lapangan serta di dukung oleh data 

kejadian tindak pidana yang dilakukan pelajar di SMK PGRI 6 

Malang. 

   b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian 

kepustakaan, undang-undang, buku-buku literatur, maupun hasil 

penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan bagi penulis. sumber 

data yang terkait masalah yang dibahas, antara lain:  

   a)   KUHAP Nomor 8 Tahun 1981   

   b)   Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

   c)   Buku program BNN kota Malang tentang P4GN  

   d) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

narkotika di kalangan pelajar. 

   c. Data Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari ensiklopedia, pustaka, jurnal, dan kamus. 

 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dimiliki oleh pihak 

terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan 

dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Seluruh data penelitian baik wawancara, dokumentasi, 

kepustakaan, maupun penelusuran internet atau studi website telah 

dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. 

Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan 

diperoleh dilapangan, dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai 

dengan realitasnya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan 

dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat 

memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.  

 

 

 

 

 



G. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami yang secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian pustaka yang meliputi 

deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat 

sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, 

terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan penulisan hukum. 

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti 

serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV yang merupakan bagian penutup akan memuat dua hal 

yaitu kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 


