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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan 

permasalahan yang kompleks, mencakup semua lini kehidupan masyarakat 

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut 

semakin marak dan mengkahwatirkan terutama bagi masa depan generasi muda. 

Tak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan wabah paling berbahaya yang 

menjangkiti manusia seluruh pelosok bumi, pecandu narkoba ini 

perkembangannya cukup pesat dan penyalahgunaan narkoba membawa dampak 

yang membahayakan terhadap fisik/badan dan mental yang dapat membahayakan 

dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Narkoba tidak hanya 

menimbulkan persoalan sosial saja tetapi juga kerugian dibidang perekonomian 

suatu bangsa. 

Untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, Presiden Republik Indonesia 

telah membuat badan khusu untuk membarantas narkoba, sesuai dengan Presiden 

Republik Indonesia No. 83 tahun 2007 yaitu   ,penyalahgunaan serta peredaran 

gelap narkotika sesuai badan koordinasi narkoba yang dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu :  

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Non Struktural yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :  
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a. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan 

kebijakandan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan 

dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat 

disingkat dengan P4GN.  

b. melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas 

unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya masing-masing.  

2. Badan Narkotika Propinsi (BNP) adalah Lembaga Non Struktural yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur.  

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:  

a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi 

dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN 

di bidang ketersediaan dan P4GN.  

b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri 

atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.  

3. Badan Narkotika Kota (BNK) adalah Lembaga Non Struktural yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati / 

Walikota.  

BNK mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:  
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a) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di 

Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan 

operasional di bidang P4GN.  

b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri 

atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.  

Adapun program dari BNN/BNNP/BNNK adalah melaksanakan progran 

P4GN ( Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap narok) 

adalah untuk menjadikan 97,2%  penduduk indonesia bersih dari narkoba. namun 

pada kenyataan program tersebut belum bejalan dengan baik, dikarnakan kasus 

penyalahgunaan narkoba tidak kunjung selesai, jumlah penyalahgunaan narkoba 

setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan Analisa temuan BNNP Riau yang dilansir dari “Tribun 

Pekanbaru” wilayah kabupaten kota di Provinsi Riau yang mengalami tingkat 

penyalahgunaan narkotika tertinggi adalah Kota Pekanbaru setelah itu disusul 

dengan bengkalis, Dumai dan Rokan Hilir. Hal ini sangat disayangkan Pekanbaru 

adalah ibu Kota Provinsi Riau dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat 

perekonomian, pusat pendidikan di Provinsi Riau, sehingga potensi ini menjadi 

ancaman bagi seluruh warga Kota Pekanbaru, karna tingkat penyalahgunaan 

narkoba tertinggi adalah Kota Pekanbaru. 

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan 

dan 
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bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus 

kehancuran generasi penerus (the lost generation).Bangsa ini akan menghadapi 

suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa, dikarnakan penyalahgunaan 

narkoba tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa tetapi sudah mewabah  kepada 

para remaja, hal ini sangat disayangkan jika generasi muda atau para remaja terus 

menerus  Berikut adalah data penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2015-2017 : 

Tabel  1.1 

Kasus penyalahgunaan narkotika dikota pekanbaru tahun 2015-2017 

NO Tahun Jumlah tersangka Tersangka remaja 

1 2015 136 orang 35 orang 

2 2016 174 orang 37 orang 

3 2017 202 orang 54 orang 

Sumber: Data Direktorat reserse Narkoba Polda Riau tahun 2017 

Pada tabel diatas dapat dijelaskan jumlah penyalahgunaan narkoba di Kota 

Pekanbaru sangat memprihatinkan, yang dimana jumlah penyalahgunaan narkoba 

setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 jumlah 136 orang 

dimana 35 diantaranya adalah kaum remaja, sedangkan pada tahun 2016 jumlah 

penyalahgunaan narkoba berjumlah  penyalahgunaan narkoba berjumlah 174 

orang dengan 37 diantaranya adalah anak remaja, dan pada tahun 2017 jumlah 

penyalahgunaan narkoba berjumlah 202 orang dengan 54 orang adalah anak 

remaja.  
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Memberantas tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu perkara 

yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi modus peredaran narkoba yang 

dilakukan saat ini menggunakan banyak trik atau cara yang lebih rapi, sehingga 

sulit terdeteksi oleh masyarakat maupun Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru. Untuk itu pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 

2009 tentang narkotika pasal 104 yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.Badan Narkotika 

Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga non struktural Indonesia yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia. Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan dan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN, maka di tingkat Kabupaten dibentuk 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). 

Untuk itu, sebagai instansi vertikal yang berada di wilayah Kota 

Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru turut melaksanakan program P4GN bersama 

seluruh masyarakat Pekanbaru. Untuk terlaksananya program tersebut maka 

dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh masyarakat agar 

sasaran bisa tercapai dengan baik. Agar program pencegahan penyalahgunaan 

narkoba pada kalangan remaja bias berjalan dengan lancer BNNK Pekanbaru 

khusus nya seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus membuat 

program kegiatan yang berguna untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba 

yang terjadi di Kota Pekanbaru, berikut program/kegiatan seksi pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat tahun 2017 :  
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Table 1.2 

Program kegiatan seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru pada tahun 2017 

NO BULAN KEGIATAN/PROGRAM 

1 JANUARI 1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan 

advokasi bang wawan ke instansi terkait 

2. Koordinasi dalam rangka pengayaan referensi 

advokasi P4GN ke BNNP 

2 FEBRUARI 1. Raker program pemberdayaan masyarakat 

anti narkoba 

3 MARET 1. Diseminasi informasi P4GN media cetak 

kepada pelajar/mahasiswa  

2. KIE kepada pelajar/mahasiswa 

4 APRIL 1. Asistensi penguatan bang wawan 

2. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti 

narkoba 

5 MEI 1. Diseminasi P4GN kepada pekerja melalui 

radio dan media cetak 

2. Supervisi pelaksanaan advokasi bang wawan 

3. KIE P4GN kepada pekerja 

4. Monev supervisi, implementasi dan rencana 

aksi P4GN di instansi Pemerintah 

6 JUNI 1. Monev supervisi, implementasi dan rencana 

aksi P4GN di instansi Pemerintah 

7 JULI 1. Tes urine instansi Pemerintah 

2. Pelasksanaan fasilitator pendidikan tentang 

implementasi kebijakan P4GN dilingkungan 

pendidikan 

3. Pengembangan kapasitas lingkungan 

masyarakat/pelajar 

8 AGUSTUS 1. Diseminasi informasi P4GN kepada keluarga 

melalui radio 

2. KIE P4GN kepada keluarga 

9 SEPTEMBER 1. Diseminasi informasi P4GN media cetak dan 

radio kepada kelompok masyarakat 

2. KIE kepada kelompok masyarakat 

10 OKTOBER 1. BIMTEK dunia usaha 

2. Monev supervisi hasil implementasi 

kebijakan P4GN lingkungan pendidikan 

11 NOVEMBER 1. Monev supervisi hasil implementasi 

kebijakan P4GN lingkungan pendidikan 

2. Rapat monev pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat instansi pemerintah 

12 DESEMBER 1. Diseminasi P4GN kepada lingkungan 
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pendidikan 

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 2017 

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa program kerja yang 

dilakukan oleh BNNK Pekanbaru pada tahun 2017 yaitu pada bulan janurari 

kegiatan yang dilakukan P2M adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

advokasi Bang Wawan dan koordinasi dalam rangka pengayaan referensi 

advokasi P4GN ke BNNP dengan sasaran stekholder dengan lokasi kegiatan 

dilakukan di BNNP Riau, pada bulan februari kegiatan yang dilakukan yaitu 

rancangan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dengan sasaran 

sekretariat DPRD, Damkar, Dishub, Dis Tata Ruang, Dispora, Dinas Kesehatan, 

Satpol PP, Dinas Sosial dan Pemakaman, Dinas Pendidikan, Disperindag, 

Kementrian Agama, BPN Kota, BPS Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 

BKD. Pada bulan maret kegiatan P2M yaitu diseminasi informasi P4GN media 

cetak, KIE kepada pelajar yaitu dengan sasaran pelajar. Pada bulan april kegiatan 

yang dilakukan yaitu asistensi penguatan Bang Wawan dan pelatihan dan 

pembinaan masyarakat anti narkoba dengan sasaran SMA/SMK yang ada di Kota 

Pekanbaru. Pada bulan MEI kegiatan yang dilakukan ada tiga yaitu 1. Diseminasi 

informasi kepada pekerja melalui radio dan media cetak 2. Supervise pelaksanaan 

advokasi Bang Wawan 3. KIE P4GN kepada pekerja 4. Monev supervise, 

implementasi dan rencana aksi P4GN di instansi pemerintah, dengan sasaran Fave 

Hotel, PT, ASA, Tangram Hotel, Riau Pos, Tribun, MX, PD. Pembangunan, PT. 

Duta Palma, Van Hollano dan PTPN V dengan lokasi kegiatan Gress FM, 

Pekanbaru MX dan Riau Pos, Disdik, Disnaker, Dinas Pariwisata, Dishub, 

Disperindag, Caman Rumbai, Camat Senapelan dan Camat Lima Puluh. 
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Sedangkan pada bulan juni program yang dilakukan yaitu Monev supervise, 

implemntasi dan rencana aksi P4GN di instansi Pemerintah.pada bulan juli 

kegiatan yang dilakukan ada tiga yaitu 1. Tes urine instansi Pemerintah 2. 

Pelaksanaan fasilitator pendidikan tentang implementasi kebijkan P4GN di 

lingkungan pendidikan 3. Pengembangan kapasitas lingkungan masyarakat. Pada 

bulan Agustur program kegiatan ada dua yaitu 1. Diseminasi Informasi P4GN 

kepada keluarga melalui radio, 2. KIE P4GN kepada keluarga. Pada bulan 

September kegiatan ada dua yaitu 1. Diseminasi informasi P4GN media cetak dan 

radio kepada kelompok masyarakat 2. KIE kepada kelompok masyarakat, dengan 

sasaran Lurah dan Babimkamtibnas (kec. Senapelan), kelurahan meranti pandak, 

kelurahan meranti baru, kelurahan umban sari. Pada bulan Oktober kegiatan ada 

dua yaitu 1. Bimtek dunia usaha dan monev supervise hasil implementasi 

kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan. Pada bulan November kekegiatan 

yang dilakukan P2M yaitu monev supervise hasil implementasi kebijakan P4GN 

lingkungan pendidikan dan rapat monev pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

instansi pemerintah. Dan pada bulan Desember kegiatan yang dilakukan adalah 

diseminasi P4GN di lingkungan pendidikan. 

Terlihat pada tahun 2017 kegiatan seksi P2M untuk kalangan remaja 

hanya ada pada bulan Maret, Juli, Oktober, November, dan Desember. Untuk 

mengatasi permasalah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, seksi P2M 

harus meningkatkan program kerja untuk sektor pendidikan, karena anak-anak 

remaja yang sedang duduk dibangku pendidikan harus dapat pengetahuan lebih 

tentang bahaya dari narkoba. 
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Benyaknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja 

yang berada di jenjang pendidikan. Mengigat bahwa remaja atau generasi muda 

adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa di 

masa depan yang diharapkan mampu mengisi di segala sector kehidupan bangsa 

ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di kalangan remaja 

sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini BNK 

pekanbaru mempunyai peran untuk mencegah dan memberantas peredaran 

narkoba di wilayahnya. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru untuk mengobati orang yeng telah melakukan penyalahgunaan narkoba 

adalah dengan cara melakukan Rehabilitas, rehabilitas merupakan kegiatan 

ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius 

atau cacat memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan 

psikologis, dan sosial yang maksimal. Kegiatan ini bertujuan untuk korban 

penyalahgunaan narkoba supaya tidak lagi memakai barang haram tersebut. 

Tujuannya dilakukan rehabilitas terhadap orang yang melakukan 

penyalahgunaan narkoba adalah supaya mereka tidak ketergantungan lagi kepada 

barang haram tersebut, dan mereka bisa pulih, berikut adalah data remaja yang 

telah melakukan rehabilitas di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 

2017:  
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Tabel 1.3 

Data penyalahgunaan narkoba yang telah di rehabilitasi di Badan Narkotika 

Nasional di Kota Pekanbaru tahun 2017 

 

no 

 

umur 

Jumlah remaja 

pengguna narkoba 

            Barang bukti 

Shabu Ganja Xtc 

   1 12-15 Tahun 1 orang 1 x x 

   2 15-18 Tahun 9 orang 6 3 x 

   3 18-21 tahun 20 orang 11 7 2 

Sumber data: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

Tabel diatas menjelaskan jumlah penyalahgunaan narkoba yang telah di 

rehabilitas untuk umur 12-15 tahun berjumlah 1orang dengan jenis shabu, 

sedangkan umur 15-18 tahun berjumlah 9 orang dengan narkotika jenis shabu 3 

orang dan ganja 3 orang, dan umur 18-21 tahun berjumlah 20 orang remaja 

dengan 11 orang mengkonsumsi shabu, 7 orang mengkonsumsi ganja dan 2 orang 

mengkonsumsi Xtc. Tampak jelas umur remaja yang paling rentan terkena 

narkoba adalah 18-21 tahun, hal ini dikarnakan pada umur 18-21 tahun tingkat 

kelabilan untuk anak remaja sangat tinggi dan tingkat keiingin tahuan yang kuat, 

apabila tidak dikontrol dengan baik maka akan berdampak tidak baik dan 

terjerumus kepada hal-hal negatif seperti mengkonsumsi narkoba.  

Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sangat penting disini 

dikarnakan BNNK adalah suatu badan yang mengatasi permasalahan 

penyalahgunaan narkoba yang berada dilingkungan Kota Pekanbaru, namun hal 

ini sangat disayangkan jumlah penyalahgunaan narkoba di setiap tahunnya terus 
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mengalami peningkatan. Adapaun upaya-upaya yang telah dilakukan Badan 

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:  

a. Membuat plang, spanduk, pamflet, brosur yang berisi ajakan agar jangan 

pernah mencoba narkoba kalau tidak ingin mati sia-sia. 

b. Melaksanakan seminar-seminar dan mensosialisasikan bahaya narkoba di 

sekolah-sekolah. 

c. Menjalin kerja sama dengan media massa dan elektronik. 

d. Membentuk group (kelompok-kelompok sebaya) yang anti narkoba 

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru di atas, 

upaya yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru yaitu membuat Membuat plang, 

spanduk, pamflet, brosur yang berisi ajakan agar jangan pernah mencoba narkoba 

kalau tidak ingin mati sia-sia yang tertempel di area jalan Sudirman Kota 

Pekanbaru yang berisi ajakan akan bahaya narkoba dan BNN Kota juga 

melaksanakan seminar-seminar tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah 

menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) yang berada dikota 

Pekanbaru. Berikut data jumlah sosialisasi yang dilakukan seksi Pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 

2015-2017 :  
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Table 1.4 

Data jumlah sosialisasi P2M kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota 

pekanbaru dari tahun 2015-1017: 

No Tahun SMP SMA/SMK 

1 2015 13 20 

2 2016 17 15 

3 2017 6 10 

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

 BNN Kota Pekanbaru juga menjalin kerja sama dengan media massa 

seperti haluan Riau, Tribun Pekanbaru dan media elektronik seperti Radio. Selain 

itu upaya yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru adalah membentuk suatu 

kelompok anti narkoba yaitu dengan nama  kelompok relawan anti narkoba. Di 

dalam kelompok terebut terdiri dari 50 orang, yang 10 orang di dalam kelompok 

tersebut ada kepala sekolah dan guru,  5 orang dari LSM Granat, dan selebihnya 

adalah masyarakat. Maksud dan tujuan pembentukan Relawan tersebut adalah 

sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan 

narkoba serta mampu mendorong aktifitas pencegahan secara mandiri baik 

dilingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat.   

 Untuk itu, sebagai instansi vertikal yang berada di wilayah Kota 

Pekanbaru, BNN Kota Pekanbaru turut melaksanakan program P4GN bersama 

seluruh masyarakat Pekanbaru. Untuk terlaksananya program tersebut maka 

dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh masyarakat agar 

sasaran bisa tercapai dengan baik.  
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Benyaknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja 

yang berada di jenjang pendidikan. Mengigat bahwa remaja atau generasi muda 

adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa di 

masa depan yang diharapkan mampu mengisi di segala sektor kehidupan bangsa 

ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di kalangan remaja 

sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini BNK 

pekanbaru mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran 

narkoba di wilayahnya. 

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan dalam memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masih banyak pula kasus 

penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa untuk 

memberantas penyalahgunaan narkoba sampai tuntas merupakan hal yang sangat 

sulit terlebih lagi modus kejahatan yang semakin berkembang. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakanpenelitian 

yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul: ”PERANAN BADAN 

NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU  DALAM 

MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN 

REMAJA” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permaslahan penelitian 

yaitu: 

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru 

dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja? 

2. Faktor apa saja yang memperhambat Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan 

remaja? 

 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota 

Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja 

2. Untuk mengetahuui Faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika 

Nasional Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada 

kalangan remaja 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi 

salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian 

yang mengarah pada pengembangan ilmu administrasi negara. 

2. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

acuan bagi penelitian berikutnya. 

 


