
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini memang tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari 

permasalahan narkoba. Demikian pula di Indonesia, tidak ada satu Provinsi 

bahkan Kabupaten dan Kota yang steril dari permasalahan narkoba. 

Penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan global, mewabah 

hampir semua bangsa di dunia ini, mengakibatkan kematian jutaan jiwa, 

menghancurkan kehidupan bangsa dan mengancam keamanan, stabilitas dan 

ketahanan nasional. Generasi muda pun menjadi rawan terkontaminasi 

narkoba yang tidak mengenal umur maupun jenis kelamin.  

Kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang berbahaya dan 

spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti terorisme, korupsi 

dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa 

manusia, jumlah korbannya bisa dihitung, namun pada kejahatan narkoba 

korbannya tak terhitung dan merupakan populasi tersembunyi (hiddden 

population). Populasi tersembunyi ini bagai benalu masyarakat yang secara 

perlahan dan pasti akan menguras biaya sosial ekonomi suatu bangsa. 1 

Kejahatan narkoba mempunyai dampak negatif kejahatan narkoba terhadap 

kehidupan manusia sangat dahsyat baik terhadap aspek sosial, ekonomi, 

budaya dan politik. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga 

pemerintah yang menjadi fokal point dituntut meningkatkan 
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profesionalismenya bersama seluruh elemen masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara 

aktif dan dinamis.
2
 

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang 

melanda dunia berimbas juga ketanah air dan perkembangannya begitu pesat 

sehingga sangat mengkhawatirkan dan narkoba sudah menyebar sampai 

kepelosok pedesaan serta telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak 

bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika 

Nasional (BNN), tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan 

bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) UI Tahun 

2014,tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di 

Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di 

Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total 

populasi penduduk (berusia 10 -59 tahun). 
3
 

Dalam rangka Pecegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba atau disingkat P4GN di Kabupaten/Kota oleh 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Riau telah melaksanakan program 

rutin yaitu Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah 

SMP/SMA. Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau melakukan koordinasi 

dengan Badan Narkotika Kota Pekanbaru sejak tanggal 1 Februari 2011. 
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 Wawan Ranuwijaya, Buku P4GN Bidang pemberdayaan Masyarakat,( Jakarta, Balai 

Penerbit Badan Narkotika Nasional tahun 2010),hlm1 
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Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Pekanbaru mengharap Sosialisasi 

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) tidak hanya pada Anak Usia Sekolah melainkan pada kalangan 

masyarakat umum di daerah Kota Pekanbaru., disamping program sosialisasi 

dari provinsi Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Pekanbaru juga akan 

berupaya bekerjasama dengan instansi lainnya seperti halnya Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), pondok pesantren, organisasi pemuda dan 

masyarakat serta Kepolisian. 

Agama Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, 

agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan 

perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari’at Islam. Menjaga kesehatan 

tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal 

pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. 

Dasar atau landasan pelaksanaan diantara ayat Al-Qur’an yang dapat 

digolongkan ke pelaksanaan terdapat di dalam surah An-Nahl; 125, yaitu: 

                              

                            

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan dengan cara 

yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.
4
 

 

Menurut hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bekerjasama dengan Pekanbaru Operasi Antik Siak 2015 yang digelar jajaran 

Polresta Pekanbaru selama enam hari berturut-turut, 17-22 Maret lalu berhasil 
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mengungkap 12 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari pengungkapan 

tersebut, turut diamankan 13 tersangka yang terdiri dari 12 laki-laki dan satu 

perempuan.
5
 

Dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Pekanbaru 

menunjukkan bahwa pada 2012 tercatat 233 kasus narkoba di Kota Pekanbaru. 

Angka ini mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 230 kasus dan 2014 

menjadi 200 kasus. Namun pada 2015, meningkat menjadi 273 kasus. Dan 

memiliki potensi untuk terus meningkat, mengingat pada triwulan pertama 

2015 ini saja sudah terdapat 85 kasus. Melihat perkembangan penyalah-

gunaan narkoba yang kian hari semakin meningkat, maka Pemerintah 

mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011 –2015. 

Beberapa jenis narkoba yang dilarang adalah zat adiktif seperti kokain, ganja, 

ekstasi dan tanaman yang dikategorikan kepada jenis narkoba. 

Di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru perkembangan dan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap semakin berkembang pesat dan 

memasuki masa yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi perkembangan 

generasi penerus bangsa. Selanjutnya di Kota Pekanbaru Jumlah kasus 

narkoba,baik pengguna maupun pengedar yang terungkap oleh pihak aparat 

keamanan cenderung terus meningkat, dengan jumlah korban pengguna yang 

semakin beragam, baik dari segi umur, latar belakang pendidikan ataupun latar 

                                                           
5
http://www.rri.co.id/post/berita/150857/daerah/operasi_antik_2015_polresta_pekanbaru_

ungkap_12_kasus_narkoba.html 
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belakang pekerjaan, hal ini disebabkan Kota Pekanbaru, sebagai “pintu 

gerbang pulau Sumatera”, dimana tempat keluar masuknya arus barang dan 

orang dari Aceh – Medan - Sumatera Barat dan jalan lintasnya ke Jakarta. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa tahun 2015 kasus 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru mencapai 

18.35% dari total keseluruhan kasus, dengan jumlah tersangka usia remaja 

dan dewasa. Jenis narkoba yang paling banyak di pakai adalah jenis ganja, 

ektasi dan shabu, dimana berdasarkan hasil pemetaan BNN Kota Pekanbaru 

ada beberapa daerah kecamatan yang rawan narkoba yaitu daerah –daerah 

yang padat penduduk dan tempat-tempat hiburan malam. 

Oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melihat 

dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tidak hanya 

mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna saja, namun 

juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, 

ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Selain itu sampai saat ini tingkat 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merambah pada berbagai 

level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyentuh 

komunitas kecamatan dan kelurahan bahkan RT di Kota Pekanbaru 

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas pemerintah bersama 

melalui BNN Kota Pekanbaru melaksanakan penanggulangan secara 

komprehensif dalam rangka memfokuskan pencapaian”Indonesia Bebas 

Narkoba 2015”, dengan melaksanakan Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
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Narkoba sebagai bentuk komitmen bersama seluruh masyarakat bangsa dan 

Negara melalui berbagai program yang dilaksanakan dengan memberikan 

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama generasi muda. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan ini lebih jauh dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi 

dengan judul: “PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN  NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU. 

 

B. Penegasan istilah 

Untuk menghindarikesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini. Maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.
6
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2. Program Pencegahan 

Adalah serangkaian usaha pemerintah untuk melaksanakan 

pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran peredaran 

gelap narkotika dan prekusor narkotika dan mewujudkan masyarakat 

Indonesia bebas dari ancaman bahaya narkotika.
7
 

3. Narkoba  

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong 

makanan, tetapi jika diminum, di hisap, dihirup ditelan atau disuntikkan 

berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering 

menyebabkan ketergantungan, akibatnya kerja otak berubah (meningkat 

atau menurun) demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, 

peredaran darah, pernafasan dan lainnya) Narkoba tergolong racun bagi 

tubuh, sedangkan racun adalah zat atau bahan yang berbahaya bagi 

manusia.8 

4. Pecandu Narkoba 

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 

narkotika baik secara fisik maupun non fisik yang menyebabkan adiksi.
9
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 BNN Indonesia, Prosedur Kerja Standar Diseminasi Informasi P4GN Bidang 

pencegahan Melalui Media Non Elektronik, 2011 
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 Undang-undang Bidang Hukum, Sosial dan Budaya”Kesehatan,Psikotropika dan 

Narkotika” (Jakarta: CV. Eka jaya ), hlm. 146  
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, 

maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Deputi Pencegahan Badan 

Narkotika Nasional ( BNN) Kota Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat pada identifikasi 

masalah, maka penulis perlu membatasi permasalahan pada pelaksanaan 

program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Deputi Pencegahan 

BNN Kota Pekanbaru. 

3.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana Pelaksanaan 

program Pencegahan penyalahgunaan Narkoba oleh Deputi Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: untuk mengetahui pelaksanaan program Pencegahan 

penyalahgunaan narkoba oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika 

Nasional Kota Pekanbaru. 

b. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat 

untuk menambah kepustakaan dalam studi Islam. 
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2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi salah satu bahan (referensi) 

dan dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kepentingan 

masyarakat luas agar terhindar dari bahaya narkoba. 

3.  Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih atau mendapatkan gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam serta menjadi wadah untuk menambah 

dan megembangkan pengetahuan peneliti dalam membuat karya 

Ilimiah selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan masalah pelaksanaan Program Pencegahan, 

Penyalahgunaan Narkoba oleh Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional 

Kota Pekanbaru. Penulis menyusun dalam enam bab yaitu: 

BAB  I :  PENDAHULUAN 

Pada bab  ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika yang digunakan. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas kajian pustaka,, penelitian terdahulu, 

dan kerangka pemikiran 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, 

uji validitas data dan teknik analisa data. 
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BAB IV :  GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

Bab ini meliputi sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional 

(BNN), Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika 

Nasional, Struktur organisasi, data pegawai, data pecandu 

narkoba. 

BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dibahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi 

hasil wawancara dengan informan penelitian. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR DOKUMENTASI 

 

  


