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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana semakin 

meningkat, salah satu yang sangat serius yang melanda banyak negara 

seperti Singapura, China termasuk Indonesia adalah penyalahgunaan 

narkotika, karena hampir semua lapisan masyarakat bisa ditembus jaringan 

peredaran narkotika yang dapat merugikan bangsa. Peredaran dan 

penyalahgunaan narkotika ini merupakan salah satu masalah serius yang 

harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena memiliki dampak negatif 

bagi korban yang dapat menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam 

memberikan  kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan 

proses regenerasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia.1 Berdasarkan 

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

Narkotika mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. 

Berdasarkan fakta di lapangan mengenai penyalahgunaan 

narkotika, selama kurun waktu 4 (empat) bulan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Kota Malang melakukan screening ke pelajar Sekolah Dasar (SD) 

1 Taripar Rolas Siahaan, 2014, Upaya Kepolisian Resort Toba Samosir Dalam Proses 
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Halaman 1, 
Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Malang. Badan Narkotika 

Narkotika (BNN) menemukan sejumlah 712 pelajar terdeteksi 

mengkonsumsi narkotika, terdiri dari 4 siswa SD, 122 siswa SMP, dan 586 

siswa SMA. Sedangkan untuk Indonesia, jumlah pengguna narkoba 

tercatat sejumlah 4,2 juta pecandu. Jumlah ini sama dengan 49% pecandu 

di seluruh dunia. Dan tiap harinya ada 50 orang yang mati karena narkoba. 

Kondisi ini dikatakan Presiden Jokowi Dodo sebagai kondisi darurat. 

Jumlah fantastis ini pulalah yang membuat Presiden membuat kebijakan 

eksekusi mati untuk pengedar. Di tahun 2015 ini, Presiden 

menginstruksikan 100 ribu pecandu direhabilitasi. Angka tersebut sudah 

tergolong tinggi, karena tahun 2014 baru 18 ribu orang yang berhasil 

direhabilitasi, saat ini paradigma penanggulangan narkoba sudah berubah. 

Pecandu harus direhabilitasi bukan dipenjarakan, sedangkan pengedar 

harus dihukum seberat-beratnya. Oleh karenanya menghimbau kepada 

masyarakat yang memiliki anggota keluarga pecandu agar dilaporkan 

untuk direhabilitasi.2 

 Sedangkan data yang tercatat mengenai kasus narkotika yang 

terjadi di kota malang, selama kurun waktu awal januari 2017, Polres 

Malang Kota, bergerak cepat meringkus peredaran narkoba. Hasilnya 

sebanyak 14 kasus terungkap dengan 15 tersangka. Penggunanya beragam, 

                                                             
 2 Humas UB. 2015. 712 Pelajar Kota Malang Terdeteksi Narkoba. 
https://prasetya.ub.ac.id.  Diakses pada tanggal 19 september 2017.   
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ada yang pelajar maupun swasta.3 Peningkatan jumlah kasus peredaran 

dan penyalahgunaan narkoba di kota pendidikan ini terungkap saat satuan 

Reserse Narkoba Polres Malang Kota, melakukan pemusnahan barang 

bukti berbagai jenis narkoba pada selasa (15/8/2017). Kepala Satuan 

reserse Narkoba Polres Malang Kota AKP Imam Mustaji menyebutkan, 

sepanjang tahun 2016, tercatat ada sebanyak 198 kasus peredaran dan 

penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap. Sementara selama bulan 

Januari sampai pertengahan bulan Agustus 2017 ini, sudah ada sebanyak 

197 kasus yang berhasil diungkap. Barang bukti dari hasil pengungkapan 

kasus selama bulan juli, terdiri dari ganja seberat 3,949 kg; 1,77 gram 

sabu; 690 butir ekstasi; dan sebanyak 254.811 butir pil LL. Barang bukti 

ini rata-rata di produksi di luar kota, lalu diedarkan di kota Malang yang 

banyak dihuni mahasiswa dari berbagai daerah Indonesia. Rata-rata 

konsumen dari barang haram tersebut merupakan mahasiswa. Mereka 

berada di wilayah Kecamatan Blimbing; Kecamatan Klojen; dan 

Kecamatan Lowokwaru. Para tersangka yang berhasil ditangkap, 

diakuinya sebanyak 30% merupakan residivis atas kasus yang sama. 

Sementara sisanya merupakan tersangka baru tetapi sudah pada tingkat 

sebagai kurir. Selama bulan Juli saja, tercatat ada sebanyak 48 kasus yang 

                                                             
 3 Deny Rahmawan. 2017. Tren Peredaran Narkoba Meningkat Kota Malang, dalam 
http://malangvoice.com, diakses tanggal 19 september 2017. 
 



4 
 

berhasil diungkap. Kasus ini melibatkan sebanyak 12 jaringan dengan 

jumlah tersangka mencapai 52 orang.4 

 Dari kasus yang pernah ditangani oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN) pelaku penyalahgunaan narkotika selalu mempunyai modus yang 

berubah-ubah agar tidak terjaring oleh aparat penegak hukum diantaranya 

adalah dengan menggunakan modus operandi sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika 

No  
Modus Operandi Keterangan 

1. Konvensional Menggunakan jasa paket pengiriman baik melalui darat, 
laut dan udara masih tetap diterapkan. 

2. Swallow Menggunakan dengan cara di telan. 

3. Bodypack Menggunakan dengan cara menyembunyikan narkotika 
di bagian tubuh. 

4. Plester Menggunakan dengan cara menempelkan narkoba 
menggunakan plester di tubuhnya. 

5. Ranjau Menggunakan dengan cara pembeli narkoba tidak 
bertemu langsung dengan bandar, yang dimana hanya 
menelfon kemudian pembeli melakukan pembayaran 
dengan cara transfer. Dan kemudian bandar menyuruh 
kurir untuk mengantarkan narkoba, lalu kurir 
meletakkan disuatu tempat dan menghubungi pembeli 
memberitahukan kalau barangnya sudah diletakkan di 
lokasi tertentu agar diambil oleh pembeli. 

6. Paket Menggunakan dengan cara lewat kurir. 

Sumber : Indra Leksana, 2017 

 Apabila terdapat tanaman yang mengandung efek narkotika akan 

tetapi oleh masyarakat tanaman tersebut dapat dikonsumsi sebagai 

makanan atau dijadikan obat. Pada dasarnya semua narkoba digunakan 

untuk obat terapi berefek yang berbeda-beda seperti haluzinogen, 

                                                             
 4 Yuswantoro. 2017. Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Pendidikan Meningkat, 
dalam https://daerah.sindonews.com, diakses pada tanggal 20 September 2017. 
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depresen, stimulant. Efek dari obat tersebut biasanya untuk menahan rasa 

sakit, depresi, bahkan obat pelangsing. Kemudian dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika apapun bentuknya dan jenisnya apabila 

tanaman tersebut berindikasi narkotika maka tetap dilarang dan diancam 

tindak pidana.5 

 Faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika terdiri dari 2 

(dua) faktor, yaitu: Kesatu, Faktor Individu, adanya alasan-alasan yang 

berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkotika, 

antara lain: keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar dan 

berpikir panjang mengenai akibatnya; keinginan untuk bersenang-senang; 

keinginan untuk mengikuti trend atau gaya; keinginan untuk diterima oleh 

lingkungan atau kelompok; lari dari kebosanan masalah atau kebosanan 

hidup; tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan 

atau kelompok. Kedua, Faktor Lingkungan, yang meliputi: 1. Lingkungan 

keluarga, hubungan ayah dan ibu retak, komunikasi yang kurang efektif, 

dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga; 2. Lingkungan 

sekolah, sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, 

kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengambangkan diri 

secara kreatif dan positif; 3. Lingkungan sebaya, adanya kebutuhan akan 

                                                             
 5 Dalam Indra Leksana. 2013. Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi 
Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika. Hasil wawancara 
dengan Fasilitator Bagian Pencegahan BNN Kota Malang, RM. Achjadi S.H., dilaksanakan pada 
23 April 2013.  
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pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima 

sepenuhnya dalam kelompoknya.6 

 Dampak yang sangat serius jika seseorang melakukan 

penyalahgunaan narkotika akan menyebabkan seseorang yang 

menggunakan narkotika tersebut mengalami kecanduan, sehingga akan 

menimbulkan efek yang dapat merusak organ tubuh, terutama bagian otak, 

jantung, paru dan lambung.7 Oleh karena itu, sangat diharapkan kepada 

pihak yang berwenang seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dalam menangani suatu kasus yaitu lebih khususnya 

penyalahgunaan narkotika yang zaman sekarang semakin sering terjadi 

atau dapat digolongkan sebagai extra ordinary crime, sehingga selain 

melakukan upaya penal alangkah baiknya juga disertai dengan upaya non 

penal. Jalur penal adalah (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal adalah (pencegahan/ 

penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.8 Dan jika 

membandingkan pola kerjanya kedua upaya tersebut, maka upaya penal 

merupakan ultimum remidium yang sebenarnya hanya memback up upaya 

non penal saja.9 

                                                             
 6 Kukuh Ariwibowo, Faktor Penyebab Penyalahgunaanananan Narkotika, dalam 
http://dedihumas.bnn.go.id, diakses tanggal 21 Maret 2017. 
  
 7 Majalah Forum Keadilan No.46 Tahun XX, Sekali Pakai Tinggal Menunggu Mati, 19-
25 Maret 2012. 
 
 8 Barda Nawawi Arief. 2010. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 
Konsep KUHP Baru. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal 42. 
 9 Dalam Achmad Rifai, 2014, Narkotika Di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta, Aswaja 
Pressindo. Hal 182. 
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 Pada dasarnya, upaya penal tersebut hanya bersifat represif yang 

bekerja setelah tindak pidana terjadi dengan fokus utama pada pelakunya, 

sedangkan upaya non penal lebih bersifat preventif yang bekerja sebelum 

tindak pidana terjadi yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi berupa 

tindakan pencegahan, yang diarahkan dalam upaya menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana, yang antara lain 

berkutat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat menimbulkan atau memberikan tempat yang subur bagi 

berkembangnya suatu tindak pidana.10 

 Yang dikhususkan dalam upaya penanganan penyalahgunaan 

narkotika disini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang memiliki 

tugas lebih khusus dan lebih aktif dalam menangani berbagai kasus hal 

tersebut. jika dilihat dari tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Badan Narkotika Nasional yang salah satunya tertuang dalam 

pasal 2 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: “Mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

narkotika”. Dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mempunyai tugas 

yang sama dengan pasal pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut, akan tetapi 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika yang tugasnya tertuang dalam pasal 70 huruf b. Namun, pada 

kenyataannya yang terjadi di lapangan para pihak yang berwenang 

                                                             
 10 Ibid.  
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terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut lebih banyak 

mengambil tindakan dalam memberantas tindak pidana narkotika, 

sedangkan dalam upaya non penal masih belum efektif karena berdasarkan 

berita yang ditemukan menyatakan bahwa Peraturan Walikota (Perwal) 

yang digunakan sebagai payung hukum dalam melakukan tugasnya di kota 

Malang saat ini malah kadaluwarsa. Akibatnya, dengan tidak aktifnya 

Perwal, dalam melakukan tugasnya bisa mengalami hambatan seperti 

permasalahan anggaran. Perwal ditandatangani Walikota Malang pada 

tahun 2013 yang merupakan acuan dalam melakukan tugasnya sampai 

tahun 2015. Setelah masa berlakunya habis, belum ada pengganti Perwal 

baru atau perpanjangan masa berlaku Perwal.11 Sehingga dari suatu hal 

tersebut dapat menyebabkan semakin banyaknya yang melakukan tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika. 

 Jadi, penulis dalam melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pelaksanaan tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dalam penegakan hukum yang lebih khususnya pada upaya non penal. 

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: 

“UPAYA NON PENAL DALAM PENANGANAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Kota Malang)”. 

 

                                                             
 11 Lazuardi Firdaus, Narkoba Rentan Merajalela Di Kota Malang BNN Minta Perwal 
Kembali Diterbitkan, http://www.malangtimes.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja bentuk-bentuk upaya non penal dalam penanganan 

Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Kota Malang? 

2. Apakah upaya non penal dalam penanganan Penyalahgunaan 

Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat dilaksanakan 

di Kota Malang? 

3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Kota Malang dalam melakukan upaya non penal terhadap 

penanganan Penyalahgunaan Narkotika? 

C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk upaya non penal 

dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya non penal dalam 

penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dapat dilaksanakan di Kota Malang. 
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3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi 

oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam melakukan 

upaya non penal terhadap penanganan Penyalahgunaan Narkotika. 

D. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan di atas, penulis mengharapkan tugas akhir ini 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai acuan 

penulisan karya ilmiah serta bahan masukan untuk penelitian yang 

sejenis di masa yang akan datang. Serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

pidana pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi seluruh masyarakat mengenai faktor serta dampak yang sangat 

serius bagi seseorang dalam Penyalahgunaan Narkotika. Serta 

meningkatkan analisa, pola pikir, dan pengujian atas ilmu dan 

pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan acuan 

dalam bidang ilmu hukum untuk menambah pengetahuan dan 
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wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus 

sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

bidang ilmu hukum S-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang 

konkrit bagi seluruh masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan Penyalahgunaan Narkotika.  

3. Bagi Aparat Penegak hukum 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat 

penegak hukum khususnya aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) 

agar dapat menjalankan tanggungjawab secara maksimal dalam 

melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebelum 

dilakukannya pemberantasan. 

4. Bagi Mahasiswa  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan 

baru bagi para mahasiswa mengenai objek yang diangkat. Sehingga 

mahasiswa, yang lebih khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum 

dapat berperan aktif dalam penegakan hukum. 

F. Metode Penelitian 

  Metode pendekatan penelitian tentang upaya non penal dalam 

penanganan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Kota Malang) adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu 
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penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada di lapangan mengenai bentuk-

bentuk upaya non penal dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika 

yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 

upaya penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Kota Malang, hambatan yang dihadapi oleh Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam melakukan upaya non 

penal terhadap penanganan Penyalahgunaan Narkotika. 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional 

(BNN) di Kota Malang dengan alasan karena  di  wilayah kota malang 

mempunyai penduduk pendatang yang sangat banyak, oleh karena itu 

perlu dilakukan upaya non penal kepada seluruh masyarakat maupun 

pelajar untuk melakukan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. 

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan wadah atau tempat yang 

memiliki kewenangan khusus dalam menangani permasalahan/ kasus 

terkait Penyalahgunaan Narkotika. 

2. Jenis Sumber Data 

a. Data primer 

 Merupakan data yang diperoleh dari wawancara  langsung 

dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada  Sub 

Bagian Umum yang narasumber/ sumber informasinya  adalah 

Bapak Yudha Wirawan, SE., MM, pangkat/ gol: 3C, yang dimana 

metode wawancaranya dengan menggunakan daftar pertanyaan 
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yang sudah dipersiapkan oleh pewawancara. Wawancara tersebut 

dilaksanakan pada hari senin, 27 November 2017, pukul 12.11 

WIB yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Kota Malang. 

b. Data sekunder  

 Merupakan  data  yang  dihimpun  dan  dikaji  oleh  penulis  

dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 

Badan Narkotika Nasional, bahan kepustakaan berupa buku-buku 

dan  literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (Library Research). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data  Primer  didapatkan  melalui  teknik  wawancara  (Interview). 

Wawancara (Interview) merupakan proses  tanya jawab secara 

lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang 

satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan  

telinga  sendiri  suaranya.  Dalam  melakukan  penelitian  ini  

digunakanlah wawancara  langsung  dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada Sub Bagian Umum yang 

narasumber/ sumber informasinya  adalah Bapak Yudha Wirawan, 

SE., MM, pangkat/ gol: 3C, yang dimana wawancara dilaksanakan 

pada hari senin, 27 November 2017, pukul 12.11 WIB yang 
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dilakukan di Badan Narkotika Nasional.  Adapun  pendekatan  

wawancara  yang dilakukan  adalah  wawancara  terpimpin  yang  

disebut  juga  wawancara  terarah  atau directive  interview, yaitu  

peneliti  sudah  mengatur  pertanyaan-pertanyaan  tertentu 

didasarkan  pada  satu  sistem.  Wawancara  dilaksanakan  dengan  

sistem  terbuka, sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan 

dapat langsung ditanyakan. 

b. Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  Kepustakaan,  yaitu  

studi  dokumentasi  yang dilihat dari berkas-berkas penting yang 

ada di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, 

penelusuran situs  di  internet seperti jurnal online, hukum online, 

dan situs berita yang terkait,  serta  penelusuran  peraturan  

perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. 

4. Analisa Data 

 Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dan  kemudian  dianalisa,  

selanjutnya digunakanlah  teknik deskriptif kualitatif, yaitu  peneliti  

mencoba  untuk  memaparkan secara  menyeluruh  data  primer  

dengan  memberikan  gambaran  dan  menjabarkan permasalahan yaitu 

bentuk-bentuk upaya non penal dalam penanganan Penyalahgunaan 

Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Kota Malang, upaya penanganan penyalahgunaan narkotika oleh 
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Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, hambatan yang 

dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam 

melakukan upaya non penal terhadap penanganan Penyalahgunaan 

Narkotika, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan 

penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

berdasarkan data hukum primer dan data hukum sekunder, hasil dari 

analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan. 

Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan 

yang ada sebagai sesuatu yang utuh. 

G. Sistematika Penulis 

 Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 

empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab I  ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat 

landasan yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji 

lebih mendalam. Perumusan masalah yang diturunkan dari latar 

belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. 

Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk 

mempermudah penyusunan penulisan hukum ini. 
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab II ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis. Dimana teori-

teori tersebut akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab 

selanjutnya yakni bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih 

kerangka teori mengenai: (1) Tinjauan umum tentang upaya 

penangulanggan tindak pidana, yang terdiri dari beberapa sub 

mengenai: (a) Upaya penal, (b) Upaya non penal, (c) Teori 

Penanggulangan tindak pidana; (2) Tinjauan umum tentang tindak 

pidana narkotika, yang terdiri dari beberapa sub mengenai: (a) Istilah, 

pengertian, dan unsur-unsur tindak pidana, (b) Pengertian tindak 

pidana narkotika, (c) Jenis-jenis tindak pidana narkotika, (d) Golongan 

Narkotika berdasarkan cara pembuatannya, (e) Faktor-faktor timbulnya 

penyalahgunaan narkotika, (f) Dampak penyalahgunaan narkotika.  

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil wawancara yang diperoleh penulis akan 

dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka 

sebagaimana dalam Bab II, dalam bab ini point pertama dijelaskan 

bengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dari berbagai 

segi dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau sumber 

informasi yang bernama Bapak Yudha Wirawan, SE., MM antara lain: 

(1) Bentuk-bentuk upaya non penal dalam penanganan 

Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika 
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Nasional (BNN) Kota Malang; (2) Upaya non penal dalam penanganan 

Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dapat dilaksanakan di Kota Malang; dan (3) Hambatan yang dihadapi 

oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam melakukan 

upaya non penal terhadap penanganan Penyalahgunaan Narkotika. 

4. BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan bab III, dan saran atau 

rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 
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