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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Dari hasil penelitian tentang Peran Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba).  

Dalam bab ini, penulis menyajikan  data hasil penelitian yang diperoleh dari 

lokasi penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau 

sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan 

penelitian.Hasil penelitian yang umum dilakukan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan 

penelitian, dalam bab ini akan dikemukakan deskripsi data hasil penelitian tentang 

peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN 

(pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba). 

Identitas responden penelitian ini disampaikan terlebih dahulu peneliti akan 

menjabarkan identitas responden. Responden yang dimaksud adalah orang-orang 

yang dipilih menjadi sampel penelitian, hal ini mempermudah dan menentukan 

faktor-faktor yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini. Yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini adalah seluruh yang mencakup  bidang 

dalam BNN Kota Pekanbaru sesuai judul penelitian ini. 
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5.2 Pencegahan Narkoba 

  Strategi merupakan merupakan taktik atau rencana yang disusun untuk 

mencapai sasaran atau tujuan yang sebelumnya telah ditemukan oleh sekelompok 

orang tertentu. Dalam bidang pencegahan ini merupakan bagian paling penting 

dalam penanganan narkoba dan salah satu unsur penting adalah dengan 

melibatkan masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pencegahan karna dalam 

konteks paling awal dalam pencegahan adalah orang terdekat yaitu keluarga. Dan 

dalam pemberdayaan masyarakat harus adanya sosailisasi kepada masyarakat agar 

masyarakat dapat mengetahui bahaya jika mengkomsusmsi narkoba.  

a. Melakukan pencegahan sejak dini 

  Agar masyarakat tidak menggunakan narkoba perlu dilakukan pencegahan 

sejak dini yaitu dengan menginformasikan atau mendatagi langsung masyarakat,  

sebagaimana disampaikan bapak Tendi Nurhadi,S.sos selaku kepala bagian umum 

BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 11.53 mengatakan 

bahwa: 

“upaya yang dilakukan BNN untuk melakukan pencegahan sejak dini 

adalah dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah guna 

memberitahukan bahaya mengkomsumsi narkoba serta melakukan 

mendekatan dengan orang- tua siswa serta membentuk satgas anti 

narkoba dilingkungan sekolah, univesitas, instansi pemerintah” 

 

  Kemudian wawancara dianjutkan kepada salah satu tokoh masyarakat 

yaitu bapak Muslim selaku ketua RT pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 20.10, yang 

mana beliau mengatakan: 

“upaya pencegahan sejak dini terhadap narkoba sangat perlu dilakukan 

yaitu dimulai dari masa anak-anak , seperti halnya adanya sebuah permen 

yang sangat disukai oleh anak-anak justru terindikasi zat yang 

mengandung narkoba. Maka dari itu perlu pembinaan sejak dini terhadap 
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anak-anak tentang bahaya narkoba agar sejak masih kecil semua orang 

dapat mengetahui bahaya narkoba dan tidak mencoba atau memakai 

narkoba jika sudah beranjak dewasa nantinya.” 

 

  Dilanjutkan wawancara dengan tokoh masyarakat ibu ade kartini, beliau 

mengatakan bahwa:  

“upaya yang dilakukan sejak dini perlu dilakukan BNN seperti halnya 

disekolah dasar yang menurut ibu ade sangat diperlukan agar anak-anak 

tidak terjerumus narkoba pada saat dewasa nanti, melihat sekarang ini 

tidak hanya orang dewasa saja yang memakai narkoba tetapi sudah 

merambah ke kalangan anak” 

 

  Kemudian wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat lainnya  

ibu siti maria, mengatakan bahwa: 

“pencegahan sejak dini sangat perlu dilakukan yaitu dimulai dari keluarga 

(orang tua) karena keluarga merupakan guru pertama untuk anak-anak. 

Yaitu dengan dengan memperbanyak ilmu agama kepada anak agar anak 

lebih antuasia terhadap ajaran agama  agar tidak melakukan perilaku 

penyimpangan yaitu mengkomsumsi narkoba serta tidak hanya mendidik 

sukses tetapi baik dan sukses dan ditanamkam sejak dini agar tertancap 

kuat didalam jiwa dan hati anak-anak.” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan 

sejak dini sangat perlu dilakukan agar masyarakat atau peajar dapat memahami 

bahaya mengkomsumsi narkoba sejak masih dini agar tidak lagi mencoba narkoba 

dikemudian hari dan BNN pun melakukan pencegahan sejak dini dengan 

melakukan intraksi langsung. Serta sosialisasi atau mengkampanyekan bahaya 

narkoba lebih gencar dilakukan. Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan 

BNN agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus dalam penyalahgunaan 

narkoba juga diperlukan. Serta lebih mendekatkan anak-anak kepada hal yag 

positif seperti halnya ajaran agama. 
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b. Melaksanakan sosialisasi 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi adalah sebagai proses 

belajar seseorang sebagai anggota masyarakat dalam mengenal dan menghayati 

kebudayaan dilingkungannya dan usaha memasyarakatkan sesuatu sehingga 

menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh khalayak umum atau masyarakat luas. 

  Melakukan sosialisasi merupakan program yang harus selalu rutin 

dilakukan kepada sekolah, kampus, dan instansi pemerintah lainnya seperti 

karyawan/pekerja dalam menyampaikan pemahaman, pengetahuan tentang 

narkoba dan mengikut sertakan masyarakat seluruh lapisan dalam memerangi 

narkoba. Program-progran sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bagian umum 

BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.35 mengatakan bahwa: 

“melakukan penyuluhan, desimasi dan penyebaran baliho, koran, 

mediaseni/festival (melakukan pentas seni di sekolah dan kalangan 

masyarakat). Sistem yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru dari hasil 

wawancara bahwasanya sistem yang dilakukan adalah dengan 

memantau dan terus mengundang pihak-pihak yang dapat bekrja sama 

dalam memberantas narkoba. Pak tendi juga mengatakan bahwa sudah 

terdapat SOP dari pusat untuk melakukan sosialisasi dan harus sesuai 

dengan perencanaan dari pusat dan sudah ada aplikasinya yang 

terhubung keseluruh instansi di indonesia.” 

 

  Kemudian wawancara dilanjutkan dengan kepala bagian narkotika Satgas 

Polresta Pekanbaru IPTU NOKI LOVIKA, SH pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 

13.37 bahwasanya: 

“sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru sudah efektif, 

dikarenakan BNN Kota pekanbaru sering malakukan sosialisasi dan 

mengajak kerja sama Polresta Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi 

bersama-sama seperti mendatangi Unuversitas-universitas di Kota 

Pekanbaru, pemuka agama, RT, RW, pemuda, dan orang tua untuk 

mensososialisasikan efek, ciri-ciri dari narkoba tersebut.” 
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  Dilanjutkan dengan bapak muslim selaku ketua RT pada tanggal 31 Juli 

pukul 20.10, beliau mengatakan bahwa: 

“program-program sosialisasi yang yang harus dilakukan BNN Kota 

Pekanbaru adalah dengan melakukan lebih banyak lagi mengiklankan 

bahaya narkoba dan menjauhi narkoba di TV serta memperbanyak 

baliho-baliho disepanjang jalan kota pekanbaru  agar masyarakat lebih 

peka terhadap bahaya  narkoba.” 

 

  Kemudian ibu siti maria pada tanggal 31 Mei pukul 17.21 beliau 

mengatakan bahwa: 

“acara masyarakat seperti bazar dengan memperkenalkan bahaya 

narkoba dan memperbanyak baliho pemeberitahuan bahaya narkoba 

atau dengan mendatangkan ustad-ustad untuk berceramah kepada 

pecandu atau orang lain pengguna narkoba. Menurut ibu maria 

mengajak serta mengikutsertakan masyarakat sangat perlu dilakukan 

seperti disetiap lingkungan RT, RW, dan orang-orang pengurus masjid 

dikumpulkan satu tempat untuk mensosialisasikan bahaya narkoba atau 

mensosialisasikan narkoba kepada tokoh lingkungan yang 

menyampaikan kepada masayarakat (sebagai perantara).” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan 

BNN Kota Pekanbaru dilakukan ke berbagai tempat seperti sekolah instansi 

pemerintah dan swasta atau mendatangi lansung masyarakat dan dilakukan 

sesuai peraturan pemerintah pusat atau dengan mengadiri undangan langsung 

masyarakat. sosialisasi kepada seluruh masyarakat adalah dengan melakukannya 

secara langsung yaitu mendatangi langsung atau dengan bermusayawarah 

dengan tokoh masyarakat yang terkait dalam pemberantasan narkoba dan 

mengkampanyekan bahaya narkoba dengan lebih gencar dan lebih menyeluruh. 

Sosilisasi yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru terhadap masyarakat adalah 

dengan mendatangi langsung dan membuat program –program yang akan 

dilaksanakan antara BNN dan masyarakat. Dan strategi –strategi yang dilakukan 
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BNN terhadap masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat serta 

mengikutsertakan masyarakat.” 

c. Melakukan Kerja Sama 

  Kerja sama merupakan usaha untuk mencapai tujuan bersama Menurut 

bapak tendi selaku kepala bagian umum BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 13 

Mei 2019 pukul 11.35 mengatakan bahwa: 

“Melakukan penyuluhan kepada masayarakat atau memberdayakan 

masyarakat melalui proses belajar bersama yang prtisifatif baik kepda 

individu, kelompok, kelembagaan untuk mencapai masyarakat yang 

sejahtera. Sedangkan sasaran penyuluhan tersebut adalah semua 

kalangan masyarakat tanpa terkecuali yaitu mulai darikalangan muda 

sampai yang tua yaitu dengan memeberikan pemahaman dan pendikan-

pendikan tentang bahya narkoba” 

 

  Wawancara dilanjutkan dengan bapak muslim selau ketua RT pada 

tanggal 31 Juli. Pukul 20.10, beliau mengatakan bahwa: 

“sampai saat ini belum ada kerja sama yang dilakukan BNN Kota 

Pekanbaru terhadap masyarakat didaerah ini(kualu, panam) serta belum 

ada bukti nyata yang terlihat atas kinerja BNN  di daerah ini. Dan BNN 

Kota Pekanbaru pun tidak ada mengikut sertakan atau mengajak 

masyarakat untuk melakukan kerja sama atau membentuk satgas anti 

narkoba lingkungan masyarakat. Serta didaerah ini belum adanya 

terjadinya penyidikan dan penyidikan ataupun penangkapan pemakai atau 

bandar narkoba dan belum adanya kampanye yang dilakukan BNN 

disekitaran daerah ini dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.” 

 

  Kemudian wawancara dilanjutkan kepada ibu kartini sebagai  tokoh 

masyarakat pada tanggal 30 Mei. 15.20 mengatakan bahwa: 

“terdapat kerja sama yang dilakukan BNN dengan pihak sekolah yaitu 

dengan melakukan kerja sama kepada kepala sekolah dan seluruh tenaga 

pengajar lainnya bahwa jika terdapat anak yang mempunyai perilaku 

menyimpang maka kepala sekolah berhak melaporkan ke pihak berwajib. 

Agar tidak adanya pelajar yang menggunakan narkoba serta adanya 

pembentukan kelompok anti narkoab dilingkungan sekolah, dengan 

mengajak kerja sama lingkungan sekolah maka akan menurangi 

pengguna narkoba dikalnagan pelajar. Untuk meningkatkan kegiatan 
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dalam mewujudkan P4GN  menurut ibu ade perlu adanya kegiatan-

kegiatan yang berbau pemberantasan narkoba seperti halnya disekolah 

perlu dilakukannya banyak pentas seni yang menyuarakan bahaya 

narkoba.” 

 

  Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka peneliti 

menyimpulkan bahwa melakukankerja sama ke berbagai pihak  dapat membantu 

mensosialisasikan bahaya anti narkoba, seperti halnya BNN Kota Pekanbaru  dan 

polresta mempunya kerja sama dibagian koordinasi yaitu yang berkaitan dengan 

personil seperti peminjaman personil polresta ke kantor BNN Kota Pekanbaru. 

  Serta mengajak serta melakukan kerja sama dengan masyarakat akan 

mempermudah dan meringankan serta dalam menaggulangi pengguna narkoba di 

Kota Pekanbaru, masyarakat merupakan pihak paling pentig dalam pencegahan 

dan penyalahgunaan narkoba karena di lingkungan masyarakatlah terjadi transaksi 

narkoba. 

 

5.3 Pemberantasan Narkoba 

a. Melaksanakan atau melakukan penyelidikan dan penyidikan 

  Pelaksanaan penyelidikan kepada masyarakat guna untuk mengetahui 

seberapa banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba serta mendatangi 

langsung masyarakat untuk melakukan penyelidikan agar korban tidak semakin 

bertambah. 

  Melakukan penyidikan adalah dengan cara memantau pengguna dan 

pengedar narkoba dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang telah 

dibentuk untuk pemberantasan narkoba seperti tokoh masyarkat, pihak sekolah, 

instansi pemerintah dan sebagainya untuk meminimalisir pengguna narkoba 
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diseluruh lapisan masyarakat. Menurut bapak Tendi Nurhasi , S.sos pada tanggal 

13 Mei 2019 pukul 11.35 mengatakan bahwa: 

“penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan araha dari BNN 

pusat yang telah diatur dalam UU BNN serta selalu melakukan 

pemantauan terhadap masyarakat dan menggunakan sistem alep(analisa 

evaluasi) sesuai dengan perencanaan pusat dan melakukan pelaporan 

dalam sisitem aplikasi yang telah dibentuk BNN pusat.” 

 

  Menrut ibu siti maria pada tanggal 31 Mei. Pukul 17.12 mengenai 

penyidikan dan penyelidikan, beliau mengatakan bahwa: 

“dengan menyewa rumah didekat bandar yang sedang diselidiki atau 

memberlakukan wajib lapor kepada setiap warga pendatang baru atau 

dengan mengikutsertakan renja mesjid untuk memantau gerakan 

masyarakat tetapi tidak melakukan secara terang-terangan agar tidak 

mencurigkan dan tidak ketahuan.” 

 

  Dari wawancara yang dilakukan peneliti maka peneliti menyimpulkan 

pentingnya penyelidikan dan penyidikan terhadap pengguna dan pengedar seperti 

yang dikatakan pak tendi selaku kepala kepala bagian umum BNN Kota 

Pekanbaru bahwa cara penyidikan yang dilakukan para personil adalah dengan 

melakukan penyamaran dan pengintaian secara diam-diam. Begitu juga pendapat 

saya bahwa penyidikan penyelidikan dilakukan secara diam-diam agar identitas 

pihak penegak hukum tidak di ketahui atau dicurigai masyarakat atau pengedar 

narkoba.  

b. Membentuk kelompok anti narkoba  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian umum BNN Kota 

Pekanbarupada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.35 bahwasanya : 

“pembentukan dilakukan dari hasil musyawarah antara pihak BNN dan 

masyarakat. Pembentukan ini dibuat karena banyaknya sekarang 

masyarakat yang menggunakan narkoba termasuk yang saaat ini 

merambah ke daerah perkampungan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan 
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tokoh agama juga dapat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba 

dikalangan masyarakat.” 

 

Menurut kepala bagian narkotika Satgas Polresta Pekanbaru IPTU NOKI 

LOVIKA, SH pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.37 untuk memberdayakan 

masyarakat adalah dengan: 

“mengikut sertakan masyarkat dalam pemberantasan narkoba yaitu 

dengan melakukan rapat koordinasi guna untuk menentukan program 

yang akan dilaksanakan serta pendataan lingkungan masyarakat yang 

akan dilaksanakan pemberdayaannya serta membentuk satgas anti 

narkoba dilingkungan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai 

pelopordalam pelaksana uji narkoba dilingkungan masyarakat.” 

 

  Dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan kelompok-kelompik anti 

narkoba dapat membantu BNN dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di 

lapisan masyarakat dan menjalin kerja sama yang baik dapat menimbulkan hasil 

yang maksimal. 

 

5.4 Penyalahgunaan Narkoba 

a. Melakukan kampanye 

  Pelaksanaan kampanye sangat diperlukan mengingat bahwa masyarakat 

masih banyak yang belum terlalu paham akan bahaya narkoba dan gejala ataupun 

tanda-tanda pengguna narkoba, melakukan kampanye juga bukan hanya dilakukan 

kepada seluruh masyarakat.Berdasarkan wawancara yang dilakukan yang 

dilakukan penulis dengan bapak Tendi Nurhadi,S.sos selaku kepala bagian umum 

BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019pukul 11.35 Beliau mengatakan 

bahwasanya: 

“upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangi mereka atau 

dengan cara mengundang masyarakat untuk melakukan pemahaman dan 

pengetahuan terhadap bahaya narkoba. Beliau juga mengatakan bahwa 
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BNN Kota Pekanbaru melakukan advokasi yaitu dengan mempengaruhi 

pejabat negara seperti dinas perhubungan dan dinas-dinas lainnya dan 

melakukan tes urine agar semua lapisan masyarakat tidak 

menyalhgunakan narkoba.” 

 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian narkotika Satgas 

Polresta Pekanbaru IPTU NOKI LOVIKA, SH  pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 

13.37 mengatakan bahwa : 

“BNN Kota Pekanbaru mengkampanyekan bahaya narkoba dengan 

melakukan kegiatan sosialisasi ke yayasana-yayasan di Kota Pekanbaru, 

masyarakat, kampus serta  melakukan kerja sama antara BNN, Polreta 

serta masrakat saling kerja sama untuk memberantas narkoba di Kota 

Pekanbaru.” 

 

  Untuk mengkampanyekan bahaya narkoba menrut ibu maria pada tanggal 

31 Mei 2019 pukul 17.12 menagtakan bahwa:  

“perlu dilakukan pentas seni, olahraga bersama dalam rangka 

mensosialisasaikan bahaya narkoba dan kegiatan skereatif mungkn agar 

masyarakat tertarik. Agar masyarakat terbebas dari narkoba yaitu perlu 

semua lapisan masyarakat harus ikut karna narkoba sangat narkoba 

terutama tokoh-tokoh dilingkungan masyarakat”. 

 

  Hasil wawancara dengan kepala bagian umum BNN Kota Pekanbaru dapat 

penulis simpulkan bahwa kampanye yang dilakukan keseluruh lapisan masyarakat 

perlu ditingkat kan, bukan hanya wacana dan pemberitaan dimedia saja tetapi 

lebih di fokuskan pada masyarakat dan membuat RAKER yang teratur dan 

tersistem agar lebih sering mendatangi langsung masyarakat, jika RAKER 

dilaksana secara terencana maka satu rancangan kerja tidak akan terlewat dalam 

pemberatasan penyalahgunaan masyarakat. 

b. Mengikutsertakan dan memeberdayakan masyarakat 

  Mengikutsertakan dan memeberdayakan masyarakat adalah suatu 

komponen yang sangat penting seperti membuat kelompok-kelompok anti 
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narkoba untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan di seluruh lapisan 

masyarakat, seperti mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya 

dugaan penggunaan narkoba. Masyarakat juga menjadi pengontrol dan pengawas 

terhadap peredaran narkoba dilingkungan kecil seperti halnya di desa dan 

mendorong untuk dilaksanakan kerja sama operasional pemberdayaan  peran serta  

masyarakat dibidang P4GN dilingkungan kecamatan dan keluruhan serta 

membentuk team untuk sistem monotoring, evaluasi, dan pelaporan. Hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak tendi selaku kepala bagian 

umum BNN Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2019 pukuk 11.35 mengatakan 

bahwa: 

“mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat yaitu dengan 

membentuk kader-kader anti dilingkungn masyarakat untuk 

mengkampanyekan bahaya narkoba dilingkungan masyarakat tersebut. 

Dapat juga dengan mengajak tokoh masyarakat untuk melaksanakan 

wajib lapor terhadap peristiwa yang terjadi dilingkungan masyarakat dan 

menjadi pelopor dalam pelaksana uji narkoba dilingkungan masyarakat 

serta merencenakan dan melaksanakan KIE(komunikasi, informasi dan 

edukasi) P4GN untuk mencapai target yang telah disusun dari pusat.” 

 

Menurut kepala bagian narkotika Satgas Polresta Pekanbaru IPTU NOKI 

LOVIKA, SH pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.37 untuk memberdayakan 

masyarakat adalah dengan: 

“mengikut sertakan masyarkat dalam pemberantasan narkoba yaitu 

dengan melakukan rapat koordinasi guna untuk menentukan program 

yang akan dilaksanakan serta pendataan lingkungan masyarakat yang 

akan dilaksanakan pemberdayaannya serta membentuk satgas anti 

narkoba dilingkungan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai 

pelopordalam pelaksana uji narkoba dilingkungan masyarakat.” 

 

  Dapat disimmpulkan bahwa mengikutsetakan dan memberdayakan 

masyarakat dapat mengurangi pengguna naarkoba dikalangan masyarakat 
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dikarenakan masyarakatlah yang sebenarnya bagian yang utama dalam 

penberantasan narkoba agar tidak terjadinya transaksi narkoba dikalangan 

masyarakat agar tidak semakin meluas peredarannya terutama peran orang tua dan 

tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam peredaran narkoba 

dikalangan masyarakat. 

 

5.5 Peredaran gelap narkoba 

a. Meningkatkan kegiatan masyarakat dibidang P4GN 

  Menurut bapak Tendi Nurhadi, S.sos pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 

11.35 mengatakan bahwa: 

“Memantau dan mengarahkan masyarakat serta meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam kegiatan P4GN yaitu dengan sama-sama  mewujudkan 

Kota Pekanbaru dalam semua bidang yaitu pencegahan,pemberantasan, 

penyalahgunaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Memantau disini disebut selalu melakukan pengarahan, pengecekan 

diberbagai lapisan. Seperti halnya tidak salah pergaulan dan selalu 

melakukan hal yang mendekarkan diri kapada tuhan serta peran orang 

tua adalah orang pertama yang selalu mengarahkan anak agar tidak 

melakukan penyimpangan dengan memakai barang haram tersebut.” 

 

  Menurut kepala bagian narkotika Satgas Polresta Pekanbaru IPTU NOKI 

LOVIKA, SH pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.37 strategi untuk 

meningkatkan kegiatan masyarakat di nidang P4GN adalah dengan: 

“memberdayakan masyarakat, yaitu mau mampu untuk berpartisifasi 

aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan pengutan dibidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral serta pengembangan aspek 

pengetahuan sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga 

masyarakat secara bertahap dapat brgerak dari kondisi tidak tahu, tidak 

mau, tidak mampu menjadi tahu dan mampu.” 

 

 Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pak muslim selaku ketua 

RW pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 20.10 mengatakan bahwa: 
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“untuk meminimalisir penggunaan narkoba yaitu dengan meningkatkan 

penegakan hukum agar sesuai dan tidak pandang buluh dengan 

menghukum atau memberikan sanksi kepada pengguna dan pengedar 

karena narkoba menurut pak muslim bahwasanya narkoba adalah 

pembunuh yang luar biasa.” 

 

  Selanjutnya wawancara ditambahkan oleh salah satu tokoh masyarakat 

yaitu ibu siti maria pada tanggal 31 Mei. Pukul 17.12, beliau mengatakan bahwa: 

“untuk meningkatkan kegiatan P4GN adalah dengan membuat pelnning 

yang baik dan memberi informasi yang lebih kepada masyarakat agar 

masyarakat lebih tahu akan bahaya narkoba dan tidak dari koran 

melainkan mendatangi masyarakat secara langsung.” 

 

  Dapat disimpulkan bahwa dengan cara mengundang bagian-bagian yang 

bersangkutan dengan pemberantasan narkoba dan  serta membentuk kelompok-

kelompok anti narkoba dilapisan masyarakat. 

b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain-lain 

  Melakukan kerja sama keberbagai bidang seperti pada bidang kesehatan 

untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang apa fungsi dan 

manfaat yang sebenarnya yang ada pada narkoba agar tidak menyalahgunakan 

barang haram tersebut. Hasil dari wawancara peneliti bersama bapak tendi selaku 

kepala bagian umum pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.35 bahwasanya: 

“BNNK banyak melakukan kerja sama ke berbagai pihak terutama yang 

kegiatan dengan pemberantasan narkoba seperti membentuk kelompok-

kelompok anti narkoba atau dengan langsung mendatangi masayarakat 

dengan bidang kesehatan agar lebih mudah dipahami oleh masayarakat 

tentang bahaya narkoba serta memberikan informasi-informasi yang 

berkaitan dengan narkoba seperti  melakukan penyuluhan  narkoba yang 

dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai denagan prinsip-

prinsip pendidikan.” 

 

  Menurut ibu mimi jamilah selaku warga atau masyarakat kota pekanbaru 

pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 14.32 mengatakan bahwa: 
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“bentuk kerja sama yang dilakukan BNN Kota Pekanbaru adalah dengan 

melibatkan masyarakat dan membentuk satgas anti narkoba dilapisan 

masyarakat.” 

 

  Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka peneliti 

menyimpulkan bahwa melakukankerja sama ke berbagai pihak  dapat membantu 

mensosialisasikan bahaya anti narkoba, seperti halnya BNN Kota Pekanbaru  dan 

polresta mempunya kerja sama dibagian koordinasi yaitu yang berkaitan dengan 

personil seperti peminjaman personil polresta ke kantor BNN Kota Pekanbaru. 

 

5.9 Faktor penghambat dalam pemberantasan narkoba 

  Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau 

bahkan manghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya, aktor penghambat 

ini bosa menghalangi kinerja yang ada pada suatu instansi. Sepeti halnya yang 

terjadi di BNN Kota Pekanru memiliki hambatan-hambatan dalam pemberantasan 

narkoba. Adapun faktor-faktor penghambat yang dimiliki BNN Kota Pekanbaru 

adalah: 

a. Dana  

 Dana merupakan biaya atau sumber daya yang dihitung dalam satuan 

moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan atau sering 

disebut beban perusahaan. Kegunaan dana yaitu untuk melakukan serta 

melaksanakan program-program kerja yang telah dibuat oleh BNN Kota 

Pekanbaru agar telaksana dengan baik. Khususnya berguna untuk mencegah 

penyalahgunaan narkoba diseluruh lapisan masyarakat, berbagai aktifitas program 

yang dilakukan pasti dilakukan pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

Sumber dana yang diguanakan dalam pelaksanaan (P4GN) pencegahan, 
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pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalh berasal dari 

dana Anggaran Penadapatan Belanja Negara (APBN). 

  Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada kepala bagian 

umum BNN Kota Pekanbaru bapak Tendi Nurhaydi, S.Sos pada tanggal 31 Mei 

2019 pukul 11.53 mengatakan bahwa: 

“bahwasanya memang benar saah satu faktor penghambat adalah dana, 

karena dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melaksakan P4GN 

ini nantinya akan dibagi kembali berdasarkan bidang masing-masing, 

seperti bidang prncegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba, dan akan dibagi sesuai dengan target keja 

tahunan dan tidak semua daerah bisa didatangi dikarenakan dana yang 

belum mencukupi.” 

 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa kendala ataupun hambatan yang muncul itu salah satunya adalah dana 

yang kurang mencukupi untuk mencukupi untuk melaksanakan berbagai program. 

Maka dari itu dana yang dikeluarkan perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintag agar pemberantasa narkoba dapat berjalan lancar. 

b. Sarana Prasarana 

  Sarana persana adalah segala sesuatu yang dapt dipakai sebagai alat dalam 

mencapai tujuan ataupun segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terseleggarakannya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

  Menurut bapak Tendi Nurhayadi selaku kepala bagian umum BNN Kota 

Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 11.35 mengatakn bahwa: 

“Faktor penghambat Sarana prasarana yan dialami BNN Kota Pekanbaru 

seperti kekurangan personil yang tidak mencukupi dan hanya ada 42 

personil yang masih mencukupi dalam penanganan kasus narkoba selain 

itu fasilatas kantor yang belum tercukupi dan kantor yang masih 

mengontrak yang belum ada bangunan sendiri yang dibangun oleh 

pemerintah sendiri, transportasi juga pengmbat dikarenakan untuk 
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melakukan sosialisasi ataupu kampanye dan penyelidikan dan peyidikan 

yang belum sepenuhnya tercukupi dan memuat semua personil yang ingin 

melakukan program-program P4GN. Serta sumber daya manusia 

(pegawai) yang belum tercukupi di BNN Kota Pekanbaru yang terkadang 

masih meminjam personol ke polresta.” 

 

  Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa banyaknya sarana prasarana yang kurang berdampak pada 

program-program yang telah ditetapkan tidak berjalalan lancar dan menghambat 

kinerja pegawai dalam melakukan sosialisasi anti narkoba dan pembaerantas 

narkoba. 

 


