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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Adanya kemajuan di dalam budaya informasi dan teknologi, perilaku manusia 

didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin multikompleks, 

dalam hal ini perilaku yang sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang 

berlaku tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah perilaku yang tidak 

sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dapat menimbulkan masalah 

dalam masyarakat dan merugikan dirinya sendiri serta masyarakat pada 

umumnya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang 

ssmenyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. 

Penyelewengan tersebut, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu 

pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.  Kejahatan dalam kehidupan 

manusia, merupakan gejala sosial yang akan di hadapi oleh setiap manusia, 

masyarakat dan negara, pada kenyataan membuktikan bahwa hanya dapat 

dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kasus pengedaran 

obat-obatan terlarang dan psikotropika juga turut memperpanjang masalah-

masalah sosial, yang tidak sedikit terjerat kedalam lembah hitam tersebut 

bahkan sudah memasuki tahap yang memprihatinkan, dimana setiap harinya 

kasus pengedaran obat-obatan terlarang yang melibatkan oknum-oknum 

masyarakat yang mengiginkan mendapatkan uang secara cepat dan bernominal 

besar. 

Akbar Risky Tamala, Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam 
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
UIB Respository©2018



2 
 

                                 Universitas Internasional Batam 
 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang menjadi sasaran 

empuk untuk produksi dan penjualan Narkotika secara illegal terutama Kota 

Batam selain dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia lokasi yang 

sangat strategis  Kota Batam juga sangat banyak peminat Narkotika dilihat dari 

banyaknya Penangkapan Bandar-bandar Narkotika yang di tangkap oleh aparat 

penegak hukum. Penyalahgunaan Narkotika serta peredaran Narkotika sudah 

menjajaki segala strata dari mulai anak sekolah sampai dengan pejabat tinggi 

negara.  

Dengan adanya kemajuan teknologi serta mudahnya mencari informasi dan 

berkembangnya teknologi dibidang kesehatan farmasi, di satu sisi hal tersebut 

membawa pengaruh yang sangat baik tetapi disisi lain hal tersebut juga 

membawa kearah yang lebih buruk, hal buruk tersebut adalah timbulnya 

pengaruh negatif yaitu obat-obatan terlarang tersebut beredar dimasyarakat  luas 

karena ulah oknum-oknum yang sengaja menyebarkan untuk kepentingan 

pribadi untuk meraih uang yang lebih banyak. 

Dengan diberlakukanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika 

memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah serta 

menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika) Pasal 35 sampai dengan 

Pasal 44 Undang -Undang Narkotika  mengatur mengenai peredaran Narkotika.  

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa, peredaran 

Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 
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penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan 

maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tidaklah menekankan pada apa hukuman atau penjatuhan hukuman 

bagi tindak pidana Narkotika yang dirasakan selama ini kurang efektif. Tetapi 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 semakin meningkatkan 

bagaimana cara-cara atau tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana 

Narkotika serta lebih memperluas kewenagan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dalam penegakan hukum, semoga kedepanya adanya peraturan ini diharapkan 

kinerja dari pada Badan Narkotika Nasional (BNN) akan semakin lebih optimal. 

Telah banyak tindak pidana Narkotika yang mendapat putusan hakim yang 

dilakukan oleh aparat Penegak hukum seharusnya dengan adanya hal ini 

menjadi faktor penangkal atau pencegahan meluasanya peredaran Narkotika 

illegal tetapi dalam kenyataanya semakin kuat aparat penegak hukum 

melakukan penegakan hukum semakin kuat juga peredaran Narkotika 

bermunculan karena pengedar tidak memandang umur dan strata dan pada 

kenyataanya kasus Peredaran Narkotika belum dapat di redahkan. Sudah banyak 

bandar yang ditangkap dan mendapatkan hukuman yang berat dalam berbagai 

kasus Narkotika tetapi dalam kenyataanya para Pengedar Narkotika tetap tidak 

jera dan menganggap hukuman tersebut biasa saja malah mereka lebih 

memperbanyak atau memperluas wilayahnya. Hal ini terjadi karena 

pendistribusian illegal terhadap Narkotika sangat tinggi terutama di Kota Batam, 

hampir seluruh elemen masyarakat Kota Batam dengan mudah mendapatkan 
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barang-barang Narkotika tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat 

sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS KRIMINOLOGI DAN 

YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA DI 

KOTA BATAM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan 

peredaran Narkotika di kota Batam ? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yang 

dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau  ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau 

melakukan tindak kejahatan peredaran narkotika di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui cara penanggulangan permasalahan kejahatan peredaran 

narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau. 
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Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Agar bermanfaat dalam pengembangan keilmuan tentang narkotika serta 

dapat dijadikan referensi mahasiswa, pelajar dalam penelitian Tentang 

Narkotika. 

2. Yakni berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian 

hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika di 

Kota Batam. 
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