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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Teknik Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan 

Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan 

a) Adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa adanya 

dugaan tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan 

peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika. 

b) Kemudian Deputi Pemberantasan BNNK Jakarta Selatan membentuk 

Tim Asasmen Terpadu yang terdiri dari Tim hukum (Penyidik Polri 

dan Penyidik BNN) dan Tim medis (Dokter dan Psikolog) untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya informasi 

atau laporan dari masyarakat. 

c) Dalam proses penyelidikan, tim asasmen terpadu melakukan 

penyelidikan dengan teknik controlled delivery yaitu teknik 

penyadapan (wiretapping) , teknik pembelian terselubung (buy under 

cover) sesuai dengan tingkat kesulitan penyelidikan tindak pidana 

narkotika tersebut, namun apabila tidak terlalu sulit untuk diselidiki 

maka Tim Asasmen Terpadu hanya menggunakan human intelegent 

untuk melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika. 
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d) Setelah pelaku sudah tertangkap oleh BNN, maka tim medis dari Tim 

Asesmen Terpadu akan mencari tahu seberapa besar tingkat 

kecendrungan zat adiksi tersebut dan apakah si pengguna memiliki 

gangguan kejiwaan, karena pasti setiap pengguna narkotika pasti ia 

memiliki gangguan kejiwaan. 

e) Setelah diperiksa oleh tim medis, maka selanjutnya akan diserahkan 

kepada tim hukum apakah si pengguna berkaitan dengan 

jaringan-jaringan pengedaran baik lokal maupun internasional 

ataukah ia juga sebagai pengedar atau memang hanya sebagai 

pengguna saja.  

f) Jika terbukti bahwa tersangka hanya sebagai pengguna saja maka 

Tim Asasmen Terpada akan memberikan rekomendasi kepada hakim 

untuk tersangka di rehabilitasi saja. Sedangkan, apabila terbukti 

tersangka sebagai pengguna sekaligus pengedar atau bandar 

narkotika maka Tim Asasmen Terpadu akan langsung memasukkan 

tersangka ke dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). 

2.  Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Penyidik Badan Narkotika 

Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan Dalam Pengungkapan 

Tindak Pidana Narkotika. 

a) Faktor Internal : 
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1) Sumber Daya Manusia, Wewenang BNNK yang begitu banyak 

dan menaungi wilayah yang sangat luas di kota Jakarta Selatan 

ini, pada pelaksanaannya menemukan hambatan yaitu kurangnya 

sumber daya manusia yang membantu program-program BNNK 

Jakarta Selatan. Di BNNK Jakarta Selatan ini hanya ada 3 orang 

yang bekerja di deputi bidang pemberantasan sedangkan BNNK 

Jaksel harus menaungi 10 kecamatan dan 66 kelurahan dan kasus 

narkotika di Jakarta Selatan sangat banyak dan semakin 

progresif. Hal inilah yang menghambat pelaksaan 

pemberantasan penyalahguna narkotika dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika. 

2) kekurangan peralatan yang digunakan, Kekurangan peralatan 

yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun 

penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. 

Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi 

kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat 

bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. Contohnya dalam 

melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku 

mengalami kesulitan dalam  melakukan penyadapan yang 

nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat 

bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani 

tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa  
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segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman 

atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan 

bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu 

diperlukan penyadapan.  

3) Belum mempunyai kantor sendiri, BNNK Jakarta Selatan juga 

tidak mempunyai kantor sendiri, karena pada saat ini BNNK 

Jakarta Selatan masih menumpang di kantor walikota Jakarta 

Selatan, sehingga apabila penyidik BNNK Jakarta Selatan 

menangkap tersangka tindak pidana narkotika, BNNK Jakarta 

Selatan tidak mempunyai sel untuk menahan tersangka. 

4) Terbatasnya biaya operasional, Proses penyelidikan dan 

penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (undercover 

buy), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor 

narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. 

Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya 

membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai 

dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan 

narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung 

(undercover buy), yang membutuhkan biaya operasional lebih 

dari 1 juta rupiah.  
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Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif 

besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 

sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi 

biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian 

terselubung (undercover buy), biaya penyadapan, dan lain-lain 

b) Faktor Eksternal : 

1) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase, Informan 

sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu 

subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang 

berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang 

yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat 

menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan 

mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika. Informan 

dalam mengungkap tindak pidana narkotika menempati 

kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu BNN dalam 

mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan 

namanya, dia adalah sumber informasi bagi BNN dalam 

mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang BNN sendiri adalah 

sebagai perantara BNN dalam mengungkap kasus narkotika. Dia 

adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota BNN kepada 

tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa 

informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap 

tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan 
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yang terorganisasi.  

2) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung. Salah 

satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah 

menentukan lokasi pembelian terselubung (undercover buy) 

karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan 

dilakukanya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan 

kemungkinan dilakukanya pengamanan terhadap pelaku 

undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu 

ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan 

untuk melakukan operasi ini. Penyidik BNN harus terlebih 

dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat 

dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang 

berbahaya. 

3) Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau. Jaringan 

narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari 

tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan 

mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau 

yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling 

bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir 

jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga 

dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal.  

Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah BNN 

melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke 
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rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut 

menghubungi kurir nya untuk melakukan tehnik ranjau ini. Kurir 

dalam hal ini meletakan narkoba tersebut ke suatu tempat yang 

kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan 

memberitahukan letak dimana dia meletakan barang tersebutatau 

pun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli 

via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi 

tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir 

mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam 

goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan 

tensoplas.  

B. Saran  

Penulis berharap BNN sebagai lembaga independen dapat bekerja lebih 

baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. 

BNN juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasonal agar jaringan 

transnasional dapat dihancurkan. 

 

 

 

 


