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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkataan narkoba bukanlah hal yang aneh bagi kita, Dalam lembaran 

sejarah, manusia mengkonsumsi bahan alami memabukan dan zat halusinasi sejak 

awal peradaban. Ada sekitar 4.000 jenis tanaman yang mengandung zat psikoaktif 

dan kurang dari enam puluh jenisnya telah dikonsumsi sepanjang sejarah sejarah 

manusia. Obat menjadi unsure paling penting dan terus-menerus dipakai dalam 

setiap kebudayaan, evolusi sosial, ekonomi, kesehatan, dan spiritual. Hanya empat 

dari 237 budaya di seluruh  dunia yang tidak memiliki catatan penggunaan zat 

memabukan, keempat masyarakat ini, salah satunya komunitas Inuit, sebuah 

komunitas kecil yang paling terisolasi sehingga tidak mampu membudidayakan 

tanaman psikoaktif. Jadi di mana-mana terjadi penggunaan obat psikoaktif dalam 

sejarah dunia, sehingga seorang ilmuwan mengklaim bahwa “semuanya mewakili 

nafsu dasar manusia, sama dengan lapar atau kebutuhan seksual”.menurut 

Pasarian simanungkalit (Parasian Simanungkalit. 2011:29-30) 

  Narkoba selain bermanfaat dalam penggunaanya terutama untuk dunia 

kedokteran penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya, namun yang sangat 

terpenting adalah bahayanya apabila disalah gunakan akan menyebabkan 

kematian. Bahanya tidak memandang siapa dia, dari mana dia, apa jabatannya dan 

darimana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba dia akan menjadi 

lemah fisik maupun mentalnya.  
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Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. 

Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat 

nerkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari 

Bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, doskotik, dan 

tempat-tempat perkumpulan genk dan tempat lainnya. Tentu saja hal ini bisa 

membuat para orang tua, organisasi masayarakat, pemerintah khawatir akan 

penyebaran narkoba yang begitu merajalela.  

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih 

sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun 

dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus 

narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah 

penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang 

tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi 

narkoba.   

Tabel I.I Pengguna Narkoba Tahun 2015 

Wilayah Persentase Jumlah Total 

Indonesia 2.8% 5.1 juta jiwa 2.240 Remaja 

Riau 2.2 % 110 jiwa 1.944 Remaja 

Data BNNP Riau 2016 

Angka pengguna narkoba nasional di Indonesia mencapai 2.8% dari 

jumlah penduduk Indonesia .1 juta jiwa yang 93% ialah berusia produktif 

sejumlah 2.240 remaja. Dan untuk Daerah Riau persentase penggunaan narkoba 

mencapai 2.2% yaitu 110 ribu jiwa sebanyak 70% yaitu berjumlah 1.944 pelajar 

dan mahasiswa. Dengan demikian Peran BNNP Riau dalam mencegah 

penyalahgunaan narkoba harus tetap dijalankan dengan baik.  
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Dari pengungkapan data kasus, menurut Dina Fitriana Lubis,S.Sos (kepala 

seksi pencegahan badan narkotika nasional) “ yang sangat memprihatinkan kita 

adalah kelompok remaja yang terdiri dari pelajar SD,SLTP,SLTA dan mahasiswa 

yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan Obat terlarang lainnya terus 

meningkat”, (BNNP Riau, 2016) COMPAS CYBER MEDIA, mencatat 93% 

pengguna Narkoba adalah remaja.  

Banyaknya jumlah remaja yang menjadi pemakai sekaligus korban 

penyalahgunaan Narkoba memang sangat mungkin, sebab, simak saja berbagai 

pemberitaan kasus narkoba, baik di media cetak maupun elektronik pelakunya 

sebagian besar adalah remaja.  

Letak provinsi Riau yang strategis menjadikan Riau sebagai daerah yang 

rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba. Hal ini dikatakan kepala badan 

Narkotika Nasional Provinsi Riau, usai meemberikan sambutan pada acara 

peringatan hari anti narkoba internasional di halaman kantor Gubernur Riau 

(26/6). “Letak provinsi Riau berada di tengah-tengah Sumatera, berbatasan 

dengan selat malaka Kondisi ini memudahkan Narkoba serta zat adiktif lainnya 

masuk ke Riau dari dalam maupun dari luar negeri, “ terang kepala (BNNP Riau). 

Untuk itu dengan peringatan hari narkona internasional adalah sebagai 

ajang untuk evaluasi baik itu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau , 

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dan aparat penegak hukum terhadap 

kinerja selama ini. Tujuannya agar kita bersama-sama secara intensif dapat 

meningkatkan program kerja dalam hal pemberantasan narkoba.  
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BNNP/BNNK dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar Riau 

terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, “Harapan saya agar 

kinerja BNNP dan BNNK yang dibantu pendanaan oleh pemerintah dapat 

ditingkatkan lagi, terutama dalam hal penyuluhan, publikasi, pelatihan di tempat-

tempat yang dicurigai sebagai tempat perdagangan gelap narkoba,” ujarnya. 

Daerah Riau yang berpotensi sebagai wilayah penyebaran narkoba ada di 

palelawan, Dumai, Pekanbaru dan Bengkalis, “ jadi peranan dari BNNK yang ada 

dikabupaten kota di Riau sangat diperlukan agar wilayah mereka tidak dijadikan 

tempat penyebaran narkoba ataupun transit”. Menurut data Direktorat Narkoba 

Polda Riau menunjukan sepanjang 2013-2015 berhasil di ungkapkan 27.950 kasus 

narkoba,885  kasus Psikotropika dan 11.418 kasus obat zat berbahaya. Dari data 

tersebut terjadi peningkatan yang sangat meningkat. selain meningkatkan kinerja, 

Drs. Muhamad Wahyu Hidayat (Kepala BNNP) Riau juga mengharapkan dana 

untuk operasional BNNK dapat ditingkatkan, karena selama ini dirinya sering 

menerima keluhan dari BNNK jika anggaran yang dimiliki tidak mencukupi. Jadi 

kita harapkan Pemkab dan Pemko bisa menganggarkan dana lebih besar dari 

tahun lalu untuk BNNK, sebab dana tersebut untuk operasional BNNK . jika dana 

terbatas maka kinerja BNNK juga terbatas. 

Berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi (Rakor) BNNP Riau ternyata 

Provisi Riau merupakan rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, 

Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara. Peringkat ke-5 dalam kasus Ekstasy yang 

peredaran ekstasi di Riau rata-rata 10 ribu per hari dengan harga Rp 100 ribu. Rp 

200 ribu per butir, untuk itu kita berharap tahun ini dan  kedepannya BNNP lebih 
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siaga untuk menekan Bandar narkoba itu sendiri, papar “Dina” selaku kepala seksi 

Pencegahan BNNP Riau. 

Melihat permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar, 

mahasiswa atau remaja di Riau yang menghawatirkan kita tersebut, selayaknya 

kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan mereka 

dan seluruh lapisan masyarakat perlu bahu-membahu dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba ini,jika tidak, akan terjadi THE LOST GENERATION 

(generasi yang hilang).  

BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau sebagai lembaga yang 

ada di tingkat provinsi punya tugas besar dalam mencegah penyalahgunaan 

narkoba dikalangan remaja ini, dan sangat dibutuhkan strategi yang jitu untuk 

mencegah secara dini agar para remaja tidak sampai menyalahgunakan narkoba 

dan obat-obatan terlarang lainnya.  

Dalam proses pencegahan narkoba di Provinsi Riau sendiri, menurut 

observasi awal penulis sudah banyak yang dilakukan oleh BNNP Riau, hal ini 

terbukti dengan bentuk usaha-usaha yang dilaksanakan, yakni berupa : 

1. Membuat plang, spanduk, pamphlet, brosur yang berisi ajakan agar jangan 

pernah mencoba narkoba kalau tidak ingin mati sia-sia. 

2. Melaksanakan seminar-seminar untuk mensosialisasikan bahaya narkoba 

3. Menjalin hubungan kerja sama dengan media massa dan elektronik 

4. Membuat peer group(kelompok-kelompok sebaya) yang anti narkoba. 

Usaha pencegahan (preventif) yang dilakukan di atas masih perlu 

ditingkatkan dan harus dengan perencanaan, manajemen yang baik, dan program-
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program yang dilaksanakan harus menyentuh kepada akar masalah yang 

menyebabkan remaja tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga 

dapat mencapai hasil yang memuaskan, yakni kalangan Remaja di Provinsi Riau 

terbebas dari penyalahgunaan narkoba.  

Adapun konsep islam dalam mengatasi masalah ini ialah dengan kembali 

kepada syariat islam disertai dengan penegakan hukum. Penjelasan ini diperkuat 

dengan (Q.s. Ar-Rum: 41) “telah banyak kerusakan di daratan dan dilautan oleh 

karena tangan-tangan manusia, agar dia mencicipkan kepada mereka terhadap 

sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali”. Dalam 

perspektif islam, bahaya narkoba merupakan fased (kerusakan) karena tindakan 

manusia sendiri, “telah nyata kerusakan di daratan dan lautan oleh karena tangan-

tangan manusia”.  

Jadi syariat islam sebagai satu-satunya alternative karena syariah 

bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Muhammad 

SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, 

makanan, minuman, pakaian maupun muamalah ( interaksi sesama manusia dalam 

berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagian di dunia dan akhirat.  

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul : STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 

(BNNP) RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI 

KALANGAN REMAJA”. 
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1.2  Alasan Pemilihan Judul  

Alasan pemilihan judul antara lain : 

1. Menurut penulis kajian ini sangat menarik dan penting untuk diteliti, 

mengingat permasalahan narkoba khususnya di kalangan Remaja sangat 

mengkhawatirkan kita semua, untuk itu dibutuhkan strategi yang jitu 

dalam penanggulangannya. 

2. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti sebelumya  

3. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca 

  

1.3   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau 

dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Riau dalam menjalankan strategi tersebut ? 

 

1.4   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti strategi BNNP Riau pada 

periode 2016 dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.  

1.5   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk melihat bagaimana strategi BNNP Provinsi Riau dalam mencegah 

(tindakan Preventif) prnyalahgunaan narkoba terhadap remaja. 
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2. Untuk mengetahui secara utuh faktor yang menjadi pendukung dan faktor 

penghambat dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan oleh BNNP Riau. 

 

1.6    Kegunaan Penelitian 

1. Agar dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh penyuluh, konselor, dan 

pendidik dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja. 

2. Sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi pemerintah khususnya 

BNNP Riau maupun swasta yang bergerak dalam penanggulanagn 

penyalahgunaan narkoba. 

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

terhadap UIN Suska Riau serta Mahasiswa UIN Suska Riau.   

 

1.7    Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan 

perencanaan, pengamatan, pelaporan dan analisis serta kesimpilan hasil penelitian. 

Berikut dipaparkan sistematika penulisan penelitian ini yaitu : 

BAB I  : Merupakan BAB 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian dan sistematika 

BAB I1  : Merupakan BAB 11 menyajikan teori penunjang yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas yaitu startegi BNP dalam 

mencegah   penyalahgunaan narkoba 
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BAB III  : Metode Penelitian Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu 

penelitian, metode pengumpulan data, sumber dan jenis data 

penelitian, populasi dan sampel, metode analisis data, langkah 

pengujian, dan alur analisis. 

BAB IV  : Pada bab ini berisikan sejarah objek penelitian, struktur organisasi 

objek penelitian dan lain-lainnya.  

BAB V   : Berisikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

didapatkan dari hasil wawancara maupun yang lainnya.  

BAB VI :  Berisikan kesimpulan dan saran-saran. 

 


