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ABSTRAK 

 

Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

(Studi Kasus Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru) 
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DESLIOWIN 

11275102440 

 

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaan 

rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika oleh 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui 

perubahan pecandu dan korban penyalahguna narkotika setelah di rehabilitasi dan 

untuk mengetahui mengapa tidak semua pecandu dan korban penyalahguna 

narkotika yang di rehabilitasi oleh BNN Kota Pekanbaru. Metode dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualititatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian 

dan menganalisa sehingga di peroleh hasil kemudian menyimpulkannya. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kepala bagian rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru 

kemudian pecandu dan koban penyalahgunaan narkotika yang di rehabilitasi oleh 

BNN Kota Pekanbaru yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang dijadikan 

sebagai responden, metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualititatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  

Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian bahwa rehabilitasi bagi pecandu 

dan koban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Pekanbaru 

di lakukan dengan menerima pelapor yang datang ke Badan Narkotika Nasional 

Kota Pekanbaru akan di assessment untuk menentukan clien di rawat jalan atau 

rawat inap, kemudian BNN Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisai ke instansi 

pemerintah maupun swasta dan masyarakat tentang pencegahan pemberantasan 

penyalahguna dan predaran gelap narkoba (P4GN) khususnya dalam pelaksanaan 

rehabilitasi. Perubahan pecandu dan penyalahguna narkotika setelah mengikuti 

rehabilitasi, lebih tebuka, jujur, memiliki pola pikir yang baik, kehidupan lebih 

baik, kegiatan teratur, memiliki hidup yang sehat, dan memiliki tujuan hidup. 

Kemudian Penyalahguna yang menggikuti program rehabilitasi harus melaporkan 

dirinya ke BNN Kota Pekanbaru, sedangkan pecandu dan penyalahguna narkoba 

yang di antar oleh kepolisian berdasarkan keputusan hakim yang berdasarkan 

surat edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010. 

Kata kunci :rehabilitasi, pecandu narkotika dan koban penyalahgunaan narkotika. 

  

 


