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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan 

peredaran Narkotika di kota Batam 

Untuk membahas permasalahan yang dijadikan titik tolak penelitian ini, maka 

data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan dari Badan Narkotika 

Nasional Kepulau Riau (BNNP Kepri). 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. Membuat 

semakain mudah transaksi dilakukan. Permasalahan narkotika merupakan 

permasalahan yang sangat susah untuk dilakukan pemberantasan.  Karena selain 

narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. 

Narkotika ini gampang sekali untuk masuk ke semua golongan kini 

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika sudah menjajaki segala 

strata dari mulai anak sekolah sampai dengan pejabat tinggi negara.  

Dalam perkembanganya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin 

meningkat di negara kita ini. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan 

yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Dengan adanya UU 

No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa adanya keseriusan 

pemerintah dalam menindak lanjuti kejahatan peredaran Narkotika di indonesia, 

dalam hal ini juga meningkatkan kewenangan BNN dalam upaya penyelidikan 
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dalam mengatasai peredaran Narkotika. Pada kenyataanya segala upaya yang 

telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun 

permasalahan Narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya di kota 

Batam. Macam-macam upaya dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah 

dan aparat penegak hukum dikota Batam, tapi pada kenyataanya semakin tinggi 

penegakan yang dilakukan semakin tinggi pula penangkapan dari taun ke taunya 

yang dilakukan oleh pihak BNNP Kepri. Hal ini terjadi karena banyaknya orang 

membutuhkan dan tergiur oleh keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil 

penjualan barang haram tersebut sangat menjanjikan.  

Kasus tindak pidana narkotika telah terjadi baik di kota batam, Hal ini dapat 

merusak tatanan kehidupan generasi kita, karena sifat dari Narkotika itu sendiri 

dapat menghilangkan generasi bangsa (Lost Generation) adapun usaha yang 

dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau adalah dapat dilihat 

dari Tabel berikut; 

NO STATUS 

TAHUN 

JUMLAH 
2015 2016 2017 2018 

1 Pengedar 35 70 71 45 221 

2 Pemakai 3 17 20 6 46 

Jumlah 38 87 91 51 
267 
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Tabel 4.1 Data Penangkapan pengedar dan Penguna Narkotika dari taun 2015-

2018 (Agustus 2018) di kota Batam Sumber ; BNNP Kepri 

Berdasarkan tabel 1 di atas, tampak bahwa selama kurun waktu 2015-2018 

(Agusus 2018) terdapat 267 kasus tindak pidana kejahatan Narkotika yang 

terjadi di kota Batam, dimana dalam tabel kita dapat melihat bahwa kasus 

pemakai lebih sedikit dari pada kasus pengedar Narkotika di kota Batam. Yaitu;  

1. Total kasus pemakai Narkotika adalah sebanyak 46 orang  

2. Kasus pemakai Narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

3. Total kasus pengedar Narkotika adalah sebanyak 221 orang 

4. Kasus pengedar Narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dan 

peredaran kejahatan Narkotika di kota batam tiap tahunya meningkat hal ini 

dikarenakan sulitnya untuk memberantas para pengedar narkotika itu sendiri 

karena bersifat trans nasional dan extra ordinary. Hal lain juga disebabkan 

banyaknya modus yang digunakan untuk mengelabui masyarakat dan aparat 

penegak hukum seperti yang banyak diberitakan baik dalam media cetak 

maupun media elektronik modus yang dipergunakan dalam mengedarkan 

narkotika merupakan modus yang telah tersusun rapi yang mengakibatkan 

peredaran narkotika ini dapat terjadi dan berkembang.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tafsirudin SH., MH (Kepala 

Seksi Penyidikan dan Penindakan) dijelaskan bahwa dalam proses 

penangkapannya pihak BNNP Kepri telah membentuk suatu tim khusus dan 
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startegi-strategi untuk melakukan pencegahan penyalagunaan pemberatasan 

peredaran gelap Narkotika  

Dalam hal ini modus penangkapan para pelaku sangat tergantung pada 

informasi warga masyarakat. Karena pemberantasan Narkotika ini tidak bisa 

sempurna apabila dari masyarakat tidak melaporkan beliau mengatakan bahwa 

peredaran Narkotika di kota Batam sangat tinggi karena masih banyaknya 

permintaan dari si pemakai Narkotika itu sendiri, dan penangkapan para 

pengedar Narkotika saat ini adalah masih Bandar-bandar kecil, Selain itu juga 

pihak BNNP Kepri melakukan penyamaran menggunakan salah satu teknik 

pengungkapan jaringan narkoba yakni teknik pembelian barang haram tersebut, 

melakukan pengintaian disetiap pesisir pantai untuk melihat hal-hal yang 

mencurigakan, melakukan proses penyamaran Dalam hal ini proses penyamaran 

atau penyelidikan dilakukan hingga berbulan-bulan dengan sangat terencana 

sehingga terkumpul bukti kuat untuk melakukan penangkapan. Dari pada 

strategi-strategi tadi BNNP Kepri dalam menanggapi kasus tindak pidana 

peredaran narkotika juga tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi sebagai 

berikut ; 

1. Terkadang informasi proses penangkapan telah diketahui sebelumnya 

oleh pelaku sehingga pada saat pihak BNNP Kepri melakukan proses 

penangkapan pelaku sudah melarikan diri, dalam hal ini pelaku 

kejahatan Narkotika sangat pandai sekali dalam mengelabuhi aparat 

penegak hukum. 
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2. Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika di kota Batam, kurangnya personil 

dilapangan saat ini personil dibagian penyidikan hanya 9 orang yang 

dimana standarnya adalah 30 orang agar bisa mencapai tujuan dari 

rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).  

3. Kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas 

dari BNN, masyarakat masih takut atau ragu ragu untuk melaporkan 

kejahatan atau hal yang yang mencurigakan dan kadang tidak mau tau 

terhadap lingkungan sekitar, sehingga dalam hal ini peran serta 

masyarakat kurang terhadap kejahatan Narkotika.  

4. Terkendala pada kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat 

teknologi seperti; tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai), 

kendaraan laut yaitu kapal, BNNP Kepri tidak memiliki kapal sendiri 

dimana pada kejahatan Narkotika paling banyak menggunakan jalur 

laut apabila BNNP Kepri tidak mempunyai kapal maka upaya dalam 

penyidikan pencegahan kejahatan Narkotika menjadi terhambat. 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran 

dan penyalahgunaan Narkotika. 
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NO TAHUN 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
SD SMP SMA PT 

1 2015 8 20 10 0 38 

2 2016 21 35 28 3 87 

3 2017 17 23 48 3 91 

4 2018 12 14 23 2 51 

JUMLAH 58 92 109 8 267 

Tabel 4.2 Data mengenai tersangka Narkotika berdasarkan latar belakang      

pendidikan.  

Sumber : BNNP Kepri. 

Pada uraian tabel diatas Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa para pelaku 

tindak pidana peredaran narkotika memperlihatkan bahwa semakin tinggi 

pendidikan semakin menurun tingkat kejahatan untuk melakukan peredaran 

Narkotika. Tetapi dalam hal ini juga dapat dikatakan seseorang melakukan 

tindak pidana kejahatan peredaran Narkotika tidak dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya pendidikan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan 

peredaran Narkotika di kota Batam. Karena narkotika tidak memandang umur 

dan strata. Narkotika gampang sekali masuk kedalam segala aspek kehidupan. 

Memang tingkat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

penaggulangan permasalahan kejahatan peredaran Narkotika dikota Batam, 

namun hal ini tidak bersifat mutlak atau konkrit, karena seseorang juga dapat 

melakukan kejahatan peredaran Narkotika dikarenakan faktor-faktor lainya 

yang juga tidak dapat dihindarkan. 
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Oleh karenanya untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan 

tindak pidana peredaran narkotika secara mendalam peneliti melakukan 

wawancara dengan Terdakwa di Rutan Kelas II kota Batam dan di BNNP 

Kepri yang mana hasil wawancaranya dijabarkan sebagai berikut: 

1. Terdakwa Pertama. Umur 35 Tahun, pekerjaan tidak ada, dikenakan 

pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 65 Kuhp. Mengaku 

melakukan pengedaran Narkotika dikarenakan faktor ekonomi yang 

sulit dan lingkungan yang tidak baik dan sekarang menjalani hukuman 

di Rutan Batam dengan penjara adalah 20 tahun penjara.
1
 

2. Terdakwa Kedua. Umur 25 tahun, pekerjaan wiraswasta. Dikenakan 

pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beliau 

mengaku melakukan tindak pidana kejahatan Narkotika dikarenakan 

faktor lingkungan serta keuntungan yang didapat ketika menjual 

Narkotika yang bernominal Besar. Beliau kini menjalani hukuman 

penjara selama 20 tahun di Lapas Kelas IIA Batam kini sudah 4 tahun 

menjalani kurungan.
2
 

3. Terdakwa Ketiga Umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada, Dikenakan 

pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan 

pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu 

milyar rupiah) atau digantikan dengan penjara selama 6 bulan. Beliau 

mengaku bahwa melakukan tindak kejahatan Narkotika karena faktor 

                                                            
1 Hasil wawancara terdakwa M.Ali selaku narapidana Narkotika pada tanggal 25 Agustus 2018 
2 Hasil wawancara terdakwa sepri yurizal selaku narapidana Narkotika pada tanggal 10 September 

2018 
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ekonomi yaitu menjual Narkotika golongan I dan meraih untung yang 

cukup banyak.
3
 

Peneliti hanya mengambil 3 sampel untuk dapat diwawancarai dikarenakan 

dalam hal ini peneliti hanya diperbolehkan dan mendapat izin adalah mengambil 

3 orang narapidana untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari hasil 

penelitian di tempat penelitian BNNP Kepri dan Rutan kelas IIA Batam peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa  dalam penerapan kriminologi kejahatan Narkotika 

di kota batam adalah mempelajari prespektif kriminologi mengunakan aliran 

postif yang dipelopori oleh Casare Lambrosa (1835-1909) yang mengatakan 

bahwa kejahatan dikarenakan unsur alami dan lingkungan. 

Aliran positif adalah aliran yang melihat suatu kejahatan dari 2 sudut 

pandang yaitu pertama Determic biologic adalah organissasi sosial berkembang 

sebagai hasil individu dan perilaku yang sudah diterima dari warisan 

biologisnya, atau dengan kata lain seorang sudah memiliki sifat kejahatan dari 

bawaan biologisnya, kedua adalah Determis cultural yang menggangap perilaku 

manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dengan mencerminkan ciri-ciri 

dunia sosio kultural yang melengkapinya. Dalam hal ini mengartikan bahwa 

pandangan ini mengukur seseorang melakukan kejahatan karena faktor-faktor 

lain yang ada atau sedang didalam ruang lingkupnya. pengunaan aliran positif 

ini juga di dukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. 

                                                            
3 Hasil wawancara terdakwa Hasan Basri selaku narapidana Narkotika pada tanggal 10 spetember 

2018 
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Adapun faktor-faktor yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana 

Narkotika dikota Batam adalah sebagai beikut;  

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum 

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh 

beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum.Norma hukum 

sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar 

mendapat sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi 

setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar 

terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Disisi lain 

kadang kala masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan yang ada sehingga 

mereka melakukan apa yang dianggapnya baik. 

2. Faktor kesulitan ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk 

melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada 

posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan yang baik dan mencukupi selain 

pekerjaan susah di kota Batam, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

sedikit sulit. Hal tersebut memicu terdakwa untuk melakukan pengedaran 

Narkotika jenis shabu-shabu karena selain barangnya kecil jualnya juga 

gampang dan cepat mendapatkan uang yang banyak. 
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3. Faktor Lingkungan 

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana terdakwa tidak 

hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat 

yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa 

kini ditambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan 

besar dalam struktur masyarakat. 

Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan 

maupun peredaran Narkotika dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena 

itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku yang berkaitan 

dengan Narkotika. Banyaknya tempat hiburan di kota Batam membuat 

para penyadu Narkotika sering datang kesana, dari awal mula coba-coba 

sampai dengan menjadi Bandaar Pengedar Narkotika. 

4. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat 

menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah 

terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari 

perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan 

pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar 

mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari 

tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Dapat dilihat pada tabel  2 

diatas, tingkat pendidikan pelaku kejahatan narkotika adalah perguruan 

tinggi 8 orang, menengah atas 109 orang, berijazah sekolah menengah 

pertama 92 Orang dan 58 orang hanya selesai pada tingkat sekolah dasar. 
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B. Upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan 

oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.   

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan 

hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara tidaklah 

mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin bisa 

menghilangkannya dapat di perkecil tetapi tidak dapat dimusnahkan semuanya. 

Tindakan kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada 

di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat 

kehidupan masyarakat. 

Perkembangan peredaran narkotika dengan berbagai cara dan dampak 

negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius 

bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-tengah, tetapi 

wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan 

dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam pengedaran narkotika. 

Upaya penanggulangan kejahatan peredaran Narkotika di Kota Batam telah 

dijalankan dan diupayakan oleh pihak terkait yaitu Badan Narkotika Nasional 

Kepulauan Riau, upaya yang dilakukan pihak BNN Kepri adalah upaya 

preventif  yang harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, terpadu dan 

terarah agar dapat mencapai tujuan tersebut. Menurut  Bapak Adlinsyah S,Km 

(Kepala Seksi Pencegahan BNNP Kepri) pada tanggal 07 September 2018 

dalam menanggulangi kejahatan dibidang Narkotika ada 3 (Tiga) cara untuk itu 

yaitu: preventif upaya pencegahan dan tindakan represif upaya setelah 

terjadinya kejahatan.  
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1. Upaya Pre-emtif 

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh BNNP Kepri dalam melakukan 

pencegahan tindak pidana kejahatan peredaran Narkotika, dalam upaya ini 

adalah sebagai berikut; 

a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dari mulai tingkat dasar sampai 

perguruan yang berfungsi untuk menanam nilai-nilai norma yang 

baik. 

2. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakuakan sebelum terjadinya 

kejahatan atau bisa dikatakan tindakan pencegahan agar kejahatan tersebut 

tidak terjadi. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk 

melakukan tindakan preventif mencegah kejahatan lebih baik ketimbang 

memperbaiki setelah terjadinya kejahatan, dari segi biaya dan hal lainya, 

mencegah lebih cepat untuk mencapai tujuan .
4
  

Berdasarkan hasil wawancara upaya pihak BNN Kepri Bapak Adlinsyah 

S,Km dalam upaya penanggulangan narkoba harus lebih gencar dan masing 

masing instansi harus bergerak melakukan upaya nyata seperti yang tertuang 

dalam Inpres No.6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-

2019. Dalam upaya preventif menangulangi terjadinya kejahatan adalah 

sebagai berikut;
5
 

                                                            
4 Samsudin M A. Qirom, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan 

Hukum, (Yogyakarta : Liberti,  1985) hal. 46 
5 Hasil Wawancara dengan Bapak Adlinsyah S,Km selaku Kepala Seksi Pencegahan BNNP Kepri 

pada tanggal 07 September 2018. 

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



82 

 

                            Universitas Internasional Batam 

 
 

a. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap sekolah-

sekolah tingkat dasar sampai perguruan dan memberikan bimbingan 

pengetahuan dibidang kesehatan, pengetahuan tentang pola hidup 

sehat, bebas dari Narkotika dan bersih kepada masyarakat luas orang 

tua, guru, dalam rangka pencegahan kejahatan peredaran Narkotika 

di kota Batam Selamatkan Generasi Bangsa dengan mengatakan Say 

No To Drugs 

b. Melakukan kerja sama terhadap lembaga-lembaga Pemerintah dan 

Swasta seperti ; TNI, Bakamla, Polda Kepri dan Ditjen Bea Cukai, 

Ekspedisi-ekspedisi dan BP Batam selaku pengelola operasional 

jalur darat laut dan udara. untuk melakukan penyuluhan terhadap 

bahaya dan pencegahan peredaran Narkotika. 

c. Memasang spanduk-spanduk baliho yang bertujaun untuk melakukan 

pencegahan terhadap kejahatan peredaran Narkotika dikota Batam 

yang pada intinya bertujuan untuk pencegahan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. 

d. Melakukan pengeledahan dan razia-razia, operasi gabungan di 

tempat hiburan malam sebagai upaya pencegahan. Serta 

menggunakan anjing pelacak untuk membantu tindakan tersebut. 

e. Melakukan razia di rutan, lapas-lapas Dalam rangka pelaksanaan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). 
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f. Penyuluhan dalam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 

dalam hal ini pihak BNN Kepri melakukan penyuluhan-penyuluhan 

dan memberikan pengetahuan bahayanya mengunakan Narkotika, 

Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika (P4GN) karena Narkotika tidak memandang umur bisa 

menghilangkan generasi anak bangsa. 

g. Keluarga dalam hal ini juga turut serta dalam pencegahan peredaran 

kejahatan Narkotika di kota Batam. Upaya keluarga dalam ini ialah 

sebagai berikut; 

1. Memberikan pengawasan yang baik terhadap anaknya dan 

keluarganya. Agar tidak mengunakan Narkotika karena apabila 

menggunakan maka bisa jadi akan menjadi pengedar dari 

Narkotika itu sendiri. 

2. Ciptakan harmoni dalam berkeluarga agar semua berjalan 

dengan baik. 

3. Meningkatkan ketakwaan terutama moral beragama, pendidikan 

etika serta budi pekerti. 

3. Tindakan Represif 

 Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
6
 Tindakan ini lebih 

dititikberatkan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu 

                                                            
6 Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung, Alumni,  1976, )Hal. 31 
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antara lain dengan memberikan hukuman pidana atas perbuatannya. 

Tindakan ini juga dapat dikatakan sebagai pencegahan untuk masa yang 

akan datang. Tindakan meliputi cara-cara aparat penegak hukum dalam 

melakukan penegakan hukum yaitu penyidikan, penyidikan lanjutan, 

penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya 

sampai pembinaan narapidana. Tindakan ini bertujuan membuat efek jera. 

Adanya Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam upaya pecegahan Kejahatan 

peredaran Narkotika di kota Batam, banyak pengedar Narkotika yang 

mendapat Putusan sebagai efek jera bagi para pengedar Narkotika di kota 

Batam salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri kota Batam Nomor 

800/Pid.Sus/2017/Pn.Btm yang menyatakan terdakwa M.Ali sah 

meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 ayat. Hakim 

dalam hal ini melalui pertimbanganya menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana lebih tinggi yaitu 20 tahun dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum. Maka dengan tingginya ancaman terhadap kejahatan 

peredaran Narkotika membuat pengedar Narkotika berpikir kembali untuk 

melakukan kejahatan peredaran Narkotika di kota Batam.  

Berikut peneliti akan uraikan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan 

BNNP Kepri atas terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di kota Batam 

dengan cara melakukan wawancara kepada 6 respon dari pihak aparat BNNP 

Kepri, data dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut; 
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        Tabel 4.3 Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak BNNP Kepri.  

         Sumber ; BNNP Kepri. 

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum atas tindak pidana peredaran narkotika di kota Batam berjalan baik, 

efektif .ini dapat dibuktikan dengan adanya jawaban dengan presentase lebih 

tinggi yaitu 67% dari 6 responden dalam hal ini responden adalah para pihak 

yang bekerja di dalam BNNP Kepri yang mengatakan bahwa sistem penegakan 

upaya pencegahan kerjahatan peredara Narkotika di kota batam. Tetapi dalam 

hal ini 2 responden juga mengatakan bahwa sistem pencegahan peredaran 

kejahatan Narkotika berjalan baik dan perluh adanya upaya pencegahan yang 

baik pula. Maka melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pada 

BNNP Kepri sudah berjalan baik dan efektif pada pencegahan peredaran 

Narkotika di kota Batam tetapi mesti tetap dilakukan peyuluhan penyuluhan 

pencegahan yang teratur, sistematis dan terarah untuk dapat mecapai tujuan dari 

P4GN. 

 

 

  

NO JAWABAN JUMLAH PRESENTASE 

1 Berjalan dengan baik dan efektif 4 67 

2 
Berjalan Baik dan perlu upaya 
pencegahan 

2 33 

3 
Tidak berjalan dengan baik dan 
sebagaimana mestinya 

0 0 

JUMLAH 6 100 
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