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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

1.1 Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan 

tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu 

bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal 

bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua 

pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota 

Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, 

keberagaman ini telah menjadi kepentingan  bersama untuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakatnya. 

1. Letak Geografis 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km menjadi lebih 

kurang 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas 

wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara geografis kota Pekanbaru 

memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan 

beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif,  
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wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara geografis kota Pekanbaru 

memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan 

beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif diapit 

oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan 

oleh Kabupaten Kampar. 

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada 

pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk 

beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1⁰C hingga 35,6⁰C 

dan suhu minimum antara 20,2⁰C hingga 23,0⁰C. Kota Pekanbaru terletak antara 

101⁰C 14’–101⁰C 34’ Bujur Timur dan 0⁰25’- 0⁰45’ Lintang Utara. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota 

Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km2 menjadi lebih kurang 446,50 Km2 

terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa. 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 

 Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

 Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Barat: Kabupaten Kampar 

2. Kependudukan 

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di 

Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang 
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tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi 

pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, 

perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta 

pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus 

ditingkatkan. 

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 

sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 

34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk 

terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap  km2,  sedangkan 

yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 

jiwa setiap km2 

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk 

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang 

cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.  

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 

37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja  sebagai profesional dan 

pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, 

Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang 

ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu 

mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni 

mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil 

pemekaran Provinsi Riau. 
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Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, 

pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat 

Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, 

seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat 

Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama 

setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat 

pesat hingga sekarang. 

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa 

pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha 

dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah 

menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. 

3. Agama 

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat 

Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, 

dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan 

beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya 

menyelenggarakan Musabaqah Tilawati Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. 

Pada perlombaan membaca Al-qur’an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang 

utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi 

mengirimkan 6 orang utusan. 

Data yang dikumpulkan Kementrian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang 
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berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jemaah 

haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki 

dan 534 perempuan. 

4. Perekonomian 

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama 

Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan 

perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, 

pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. 

Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% 

dibandingkan dengan triwulan   sebelumnya yang mencapai 0,30%. 

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok 

kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing 

sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 

2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 

yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.  

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang 

peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan 

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan 

migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdangan dan jasa saat ini menjadi 

andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada 

jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern 

diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, 
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Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana 

dan Giant. 

5. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab 

itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di 

Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data 

TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola 

oleh swasta. Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua 

tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. 

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik 

Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, 

Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di 

Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan 

tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak 

memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang 

berumur 10 tahun keatas. 

6. Adat istiadat 

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa 

adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat 

menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri 

beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga 
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di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung 

Sahilan. 

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat 

istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai 

kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan 

kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambing dan filosofi yang mencerminkan 

nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya. 

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara 

lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah 

gantung: kawin ganti tikar), kawin tukar anak panah, kawin dua setengger, kawin lari 

dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah 

kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan 

persukuan dan kampungnya. 

 

1.2 Sejarah BNN Kota Pekanbaru 

         Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 

BerdasarkanUndang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika 

Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN, 

selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN).
9
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika 
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Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing 

(BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal 

dengan BNN. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN 

diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non 

kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden serta mempunyai perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru 

oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, 

menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi 

dan wewenang dalamwilayah Kota Pekanbaru. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru 

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang 

pencegahan, pember dayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan 

dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif Lainnya 
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kecuali untuk temb akau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan 

pelaksanaan P4GN d iwilayah kota Pekanbaru. 

1.2.2 Struktur organsasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

tahun 2018 

 

4.1.3 Tugas, Fung si dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru 

BNN  Kabup aten/Kota  mempunyai  tugas,  fungsi  dan   wewenang  

BNNdalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN 

Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN 

dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Didalam 

melaksanakan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dipimpin 

oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha dan beberapa Kepala 



55 
 

Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang pencegahan, bidang 

pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan. 

1. Seksi Pencegahan 

Seksi Pencegahan memfokuskan pada: 

a. Upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa memiliki pola 

pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba; 

b. Upaya menjadikan pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak 

penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. 

 

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memfokuskan pada: 

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas 

dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama Ganja, Sabu, 

Ekstasi dan heroin; 

b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba terutama ganja, sabu, ekstasi dan heroin, 

penyadaran dan pemberdayaan masyarakat didaerah-daerah yang secara 

sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja. 
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3. Seksi Pemberantasan 

Seksi Pemberantasan memfokuskan pada: 

a. Upaya pengawasan ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan, 

ekspor dan re-ekspor bahan kimia prekusor dan penegakan hukum terhadap 

jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan; 

b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap Narkoba dan/atau laboratorium 

rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat; 

c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 

tidak pidana Narkotika secara keras dan tegas sesuai dengan perundang-

undangan; 

d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan 

sindikat Narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi; 

e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap penegak hukum dan 

aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat Narkoba; 

f. Upaya peningkatan kerjasama antara penegak hukum untuk menghindari 

kesenjangan dilapangan; 

g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional. 

 

4.1.4 Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru 

Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru diantaranya: 
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1. Sosialisasi iklan P4GN melalui: 

a. Brosur; 

b. Poster; 

c. Pemasangan Spanduk; dan 

d. Pemasangan Baliho di jalanan umum sekitar wilayah daerah kota 

pekanbaru; 

2. Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat di lingkungan 

Instansi Pemerintah, Pekerja Swasta dan Lembaga Pendidikan Sekolah 

Menengah 

3. Layanan Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu dan penyalahguna 

Narkoba; 

4. Kegiatan pembentukan kader penyuluh anti Narkoba terutama: 

a. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

b. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Pekerja 

Swasta; 

c. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Lembaga 

Pendidikan Sekolah Menengah. 

d. Serta adanya kegiatan tes urine dan FocusGroupDiscussion (FGD) 

 

 

 


