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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya  

untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau belum berjalan dan 

berhasil dengan baik, karena jumlah pengguna narkoba semakin tahunnya 

semakin meningkat. maka dari itu diperlukan kerjasama yang kompak dan  

memerlukan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas 

tersebut sehingga visi dan misi dapat tercapai. Namun  pada kenyataannya, 

kondisi BNN Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai untuk 

dapat mencapai kinerja yang optimal.  Baik itu dari segi personil maupun sarana 

dan prasarana.  Jumlah PNS/POLRI yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Riau di luar tenaga Honorer yang ada saat ini baru mencapai 15,61% (32 

orang) dari total kebutuhan tenaga stuktural dan staf berdasarkan Daftar Susunan 

Pegawai (DSP) BNN RI. Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh 

BNNP Riau adalah sebagai berikut, : 

1. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam status 

pinjaman dari Pemprov Riau. 

2. Kondisi gedung kantor juga  kurang layak (Terlampir). Dimana,  BNNP 

Riau tidak memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap 

oleh bidang pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau. 

(Foto Ruangan Terlampir). 
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3. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan bidang 

yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk operasional). 

4. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 dan 1 

Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi anti peluru 

yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang pemberantasan dan 

upaya penegakan hukum. 

5. Belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar 

Nasional di Provinsi Riau khususnya di BNNP Riau, sehingga pecandu 

dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi intensif 

harus dikirim ke balai rehabilitasi BNN di Lido, Bogor. 

Kendala-kendala di atas tidak lantas menyurutkan semangat BNN Provinsi 

Riau untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan serba keterbatasan itulah 

BNN Provinsi Riau tetap semangat untuk meraih hasil kerja yang optimal dan 

dapat dipertangung jawabkan. 

1. Faktor Penghambat 

Menjadi faktor penghambat dalam pencegahan narkoba ini yaitu: 

a. Permasalah narkoba yang semakin kompleks sehingga memerlukan 

biaya yang tinggi dan keberanian yang tinggi untuk mencegahnya, 

sementara biaya yang di anggarkan relative kurang. 

b. Banyaknya modus pengedar dalam menjaring korbannya.  

 

6.2 Saran  

Meski beberapa kendala dihadapi, BNN Provinsi Riau tetap melaksanakan 

program kerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan semaksimal mungkin 
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sehingga tujuan dari program kegiatan dapat tercapai. Namun tentunya BNN 

Provinsi Riau juga mengharapkan sebuah kondisi yang lebih baik untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan BNN Provinsi Riau sehingga 

pencapaian kinerja menjadi lebih maksimal, efektif dan efesien. Adapun kondisi 

yang diharapkan diantaranya adalah perbaikan gedung kantor BNN Provinsi Riau, 

penambahan personil yang berkompeten, dan juga penambahan sarana dan 

prasarana. Untuk mencapai hal tersebut, BNN Provinsi Riau telah melakukan 

beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, antara lain ; 

1. BNNP Riau sudah berusaha meminta bantuan personil dari BNN RI, Polda 

Riau dan Pemprov Riau untuk mengisi DSP yang masih kosong. Polda 

Riau telah membantu tambahan 4 (empat) orang Perwira Menengah (2 

Orang berpangkat AKBP dan 2 Orang berpangkat Kompol) untuk 

diperbantukan di BNNP Riau dan mengisi jabatan yang masih kosong. 

Saat ini masih di proses oleh Biro Kepegawaian BNN-RI. 

2. Untuk kebutuhan pembangunan Kantor BNNP Riau, Rencana Tanah yang 

bakal di Hibahkan dari Pemprov Riau telah keluar Sertifikat dari BPN 

dengan No. 05.01.07.01.4.00055, namun belum dapat diajukan untuk 

pembangunan karena saat ini masih menunggu Surat Hibah Tanah dari 

Pemprov Riau. BNN Provinsi Riau telah mengusahakan agar proses hibah 

tersebut dapat terealisasi dengan segera.  

3. diharapkan kepad pemerintah daerah lebih banyak memberikan dukungan 

kepada BNNP Riau ini dalam pencegahan narkoba, khususnya pada 
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kalangan remaja, mereka adalah harapan kita semua untuk penerus bangsa 

dimasa yang akan datang. 

4. Berhubugn kaum remaja itu umumnya masih dalam tahap pendidikan 

maka sangat diharapkan kepada kalangan pendidik untuk memperhatikan 

murid-muridnya, memperbanyak pelajaran-pelajaran agama dan kalau bisa 

setiap sekolah membuat program yang bertujuan untuk melakukan 

pencegahan ini.  

5. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk memperhatikan tingkahlaku 

anak-anaknya, berilah mereka pendidikan yang dapat menangkal mereka 

dari narkoba, bila salah satu di antara anggota keluarga telah menjadi 

korban narkoba, wajib bagi keluarga tyersebut untuk melaporkan anaknya, 

pada pihak berwajib atau mengantarkan mereka kepusat-pusat terapi dan 

rehabilitasi.  

 

 

 

 

 

 


