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Tersusunnya buku ini berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai 
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PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020 

Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba 

Jakarta, 22 Desember 2020 

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi 

concern seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi 

bangsa dari suatu negara. Saat ini, dunia sedang dilanda pandemi covid-19 yang 

banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, 

bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi covid-19 juga 

memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap 

narkotika di dunia. 

Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang 

di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% 

lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 

35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga 

merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah 

dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di 

Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini 

sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk 

dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 . 

Berbeda dengan NPS yang terus meningkat, angka prevalensi 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru terjadi penurunan dari tahun ke 

tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba 

pernah pakai sebesar 2,4% tahun 2015 menjadi hanya 1 ,8% penyalahguna 

narkoba di tahun 2019. Dengan demikan terjadi penurunan angka prevalensi 

sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang 

tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. 



Keberhasilan tersebut merupakan buah dari keseriusan BNN melalui berbagai 

kebijakan strategis yang ditempuh. Beberapa kebijakan itu antara lain kebijakan 

supply dan demand reduction, kebijakan active defence, collaborative government 

dalam lnpres Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan dari lnpres No.6 

Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN, yang mewajibkan seluruh 

Kementerian/Lembaga untuk ikut mendukung upaya P4GN tersebut serta berbagai 

kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan 

diraihnya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali 

berturut-turut, mendapatkan predikat Baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi, 

mencapai angka 75,01 untuk nilai indeks reformasi birokrasi, dan nilai 80 untuk 

opini publik. 

Data-data di atas menunjukkan bahwa BNN sangat serius dalam 

melaksanakan amanah sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan 

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika (P4GN). Meskipun penuh dengan keterbatasan akibat pandemic covid-

19, BNN tetap berusaha untuk bekerja secara optimal dalam melaksanakan 

pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kerja sama, 

pengujian laboratorium, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian 

terkait data dan informasi seputar P4GN. 

A. Bidang Pemberantasan

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam

penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Meskipun demikian sepanjang 

tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. 

Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya 

merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga 

binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif 

dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. 

Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak 

pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang 
















