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ABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL P4GN DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU
OLEH
ASRI DWI WAHYUNI
11675200293
Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika. Penggunaan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini,
membuat para pelaku dengan mudah memamasarkan narkoba. Berbagai macam
cara dilakukan mulai dari mencampur barang haram tersebut kedalam makanan
seperti coklat dan permen membuat kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Dengan adanya fenomena tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
berupaya untuk memutus rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
tersebut. Dikeluarkannya Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika ini menjadi acuan BNN Provinsi Riau
dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2018 di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau. (2) untuk mengetahui apa saja kendala dalam
pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2018 di Badan Narkotika Nasional Provinsi
Riau.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data deskriptifkualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena
yang diamati. Sedangkan pengecekan keabsahan temuan menggunakan
perpanjangan keikutsertaan, peningkatan ketekunan, triagulasi dan diskusi teman
sejawat.
Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Inpress Nomor 6 Tahun 2018 tentang
tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Adapun kendala yang dialami adalah bersifat internal
yaitu berupa keterbatasan SDM dan juga pendanaan serta secara eksternal yaitu
kurangnya partisipasi masyarakat dan juga Instansi pemerintah ataupun Swasta
dalam pelaksanaan P4GN.
Kata Kunci: Pelaksanaa, P4GN, Narkotika
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan

Adiktif lainnya atau juga disebut Napza merupakan hal yang menjadi pembahasan
di dunia. Hal ini dikarenakan peredaran gelap narkoba telah merambah ke pelosok
desa. Tingkat penyahgunaan narkoba selalu meningkat dari waktu ke waktu. Efek
yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah ketergantungan. Hal inilah
yang menjadi permasalahan karena sulitnya menghilangkan atau sembuh dari
kecanduan narkoba.. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau
obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan
akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba
sudah hampir tak bisa dicegah (dikutip dari jurnal Liky Faizal, 2015: 131).
Di Indonesia, tingkat penyebaran gelap dan penyalahgunaan narkoba cukup
tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di beberapa daerah di
Indonesia menjadi sarang dan tujuan utama peredaran narkoba seperti di Provinsi
Aceh yang mana disana terdapat ladang ganja yang ditanam oleh oknum pengedar
narkoba. Pada saat ini juga, Indonesia telah memasuki level darurat narkoba.
Kondisi Geografis Indonesia yang bersebelahan dengan jalur perdagangan
Internasional dan juga berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti
Malaysia, membuat narkoba dengan mudah masuk ke Indonesia. Ditambah lagi
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dengan permintaan pasar di Indonesia yang cukup tinggi sehingga Indonesia
merupakan tujuan utama dari peredaran gelap narkoba.
Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat darurat. Tidak hanya
kalangan dewasa tetapi telah sampai pada tingkat anak-anak dibawah umur.
Menurut beberapa kasus yang telah diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional
bahwa penyebaran Narkotika telah masuk kedalam industri makanan yang mana
banyak dikonsumsi masyarakat terutama anak-anak seperti permen, cokelat stik
dan lain sebagainya. Selain kasus penyebaran Narkoba dalam bentuk makanan
dan minuman, hasil dari penjualan narkoba ini para bandar Narkoba juga
melakukan tindak pencucian uang seperti pembelian barang mewah seperti mobil
dan lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengelabuhi atau menyembunyikan hasil
dari penjualan narkoba.Penyebaran Narkotika juga sering didapat dari tempat
hiburan malam.

Gambar 1.1. Pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN Provinsi Riau

Permasalahan Narkoba sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkoba. Dinama Undang-Undang tersebut berisi tentang
larangan peredaran narkoba. Namun Undang-Undang ini tidak begitu ditakutkan
oleh para pengedar narkoba dimana masih tingginya tingkat peredaran dan
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penyalahgunaan Narkoba. Dari beberapa kasus yang terungkap tidak jarang
oknum aparat penegak hukum yang juga menjadi pelaku pengedaran narkotika.
Melihat tingginya tingkat peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,
maka pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu
Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN) dan

Prekursor Narkotika. Dengan disahkannya Inpres ini, pemerintah berharap dapat
menekan angka peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.
Letak georafis Riau yang bersebrangan dengan negara tetangga seperti
Malaysia dan Singapura membuat Riau menjadi jalur perdagangan narkoba yang
selanjutnya akan disebarkan ke wilayah lainnya seperti Medan dan Palembang.
Dengan adanya Instruksi Presiden tersebut, maka Badan Narkotika Provinsi Riau
selaku Badan yang berwenang terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam
menjalankan Inpres tersebut.
Dalam Inpres tersebut telah tercantum point-point kegiatan rencana aksi
nasional yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional seluruh Indonesia,
termasuk di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau menjalankan Inpres tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.(APBN).
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Tabel I.1.
Data Penyalahgunaan Narkoba Seindonesia 2017
No Provinsi
Penduduk
Jumlah Penyalahgunaan
1 Jawa barat
32,185,400
804,635.00
2 Jawa timur
27,189,100
543,782.00
3 Jakarta
7,026,400
491,848.00
4 Jawa tengah
23,376,700
444,157.00
5 Sumatera utara
9,839,100
295,173.00
6 Banten
8,233,400
172,901.00
7 Sulawesi selatan
6,055,602
115,056.00
8 Riau
4,787,564
100,539.00
9 Sumatera selatan
55,535,400
83,031.00
10 Kalimantan timur
2,512,400
77,884.00
11 Yogyakarta
2,593,000
72,604.00
12 Aceh
3,024,300
69,486.00
13 Kalimantan barat
3,599,100
61,185.00
14 Lampung
5,925,300
53,328.00
15 Bali
2,706,300
48,713.00
16 Kalimantan selatan
2,685,700
45,657.00
17 Kepulauan riau
1,045,136
44,941.00
18 NTB
3,493,100
41,917.00
19 NTT
3,243,300
38,920.00
20 Sulawesi tengah
2,034,700
36,589.00
21 Sulawesi utara
1,728,900
36,307.00
22 Kalimantan tengah
1,918,100
34,526.00
23 Jambi
2,224,400
33,366.00
24 Kalimantan utara
1,320,200
29,321.00
25 Sulawesi tenggara
1,797,300
21,568.00
26 Maluku
1,022,100
19,420.00
27 Bengkulu
1,377,600
19,286.00
28 Papua
1,591,329
12,731.00
29 Bangka Belitung
79,300
12,688.00
30 Maluku utara
730,600
12,420.00
31 Sulawesi barat
619,498
11,151.00
32 Gorontalo
679,200
9,509.00
33 Papua barat
586,711
8,215.00
34 Sumatera barat
3,309,500
4,633.00
Jumlah
226,073,800
3,907,487
Sumber: published BNN 2017
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa Provinsi Riau berada pada
posisi nomor 8 (delapan) tingkat penyalahgunaan Narkoba se-Indonesia pada
tahun 2017. Hal inilah yang membuat Badan Narkotika Provinsi Riau gencar
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menangkap

dan

memberantas

penyalahgunaan

dan

peredaran

gelap

Narkoba.Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyebutkan
bahwa pada tahun 2019 Provinsi Riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi seIndonesia dalam hal jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika
(dikutip dari jurnal Rai Iqsandi, 2019:335).
Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Riau selain disebebkan
karena letak geografis Riau yang berbatasan laut dengan negara tetanngga juga
ada beberapa hal yaitu: (1) Kurangnya Peran Serta Masyarakat Narkoba
merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara, terorganisir dan serius. Oleh
karena itu perlu wujud nyata seluruh komponen masyarakat untuk memerangi
masalah ini, bukan hanya semata-mata tugas pemerintah atau lembaga hukum. (2)
Kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Selain itu juga, tingkat penyalahgunaan
di kalangan remaja dan pelajar juga cukup di khawatirkan, yang disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu: (1) Faktor Ingin Tahu Para remaja awalnya ingin tahu apa
itu narkoba sehingga mereka melakukan sesuatu yang seharusnya yang tidak
mereka lakukan, kemudian dengan rasa ingin tahu tersebut mereka ingin mencoba
narkotika yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa mereka
sadari menjadi ketergantungan terhadap narkotika. (2) Faktor Lingkungan
Lingkungan yang merupakan tempat bergaulnya para remaja seharusnya jauh dari
perbuatan yang tidak baik, tetapi kenyataanya lingkungan para remaja tersebut
menjadi tempat terjurumusnya mereka yang menggunakan dan menjadi pecandu
narkotika. Para remaja sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak
salah satunya menjadi pengguna narkotika yang meresahkan masyarakat karena
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perbuatan mereka suatu lingkungan tersebut menjadi tempat terjadinya suatu
tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Tabel 1.2
Data penyalahgunaan narkoba di Riau
No
Tahun
Jumlah
1
2017
100.539
2
2018
124.888
3
2019
127.679
Sumber: Published BNNP Riau
Selain gencar dalam pemberantasan dan penangkapan pelaku pengedar
Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi di
berbagai instansi dan lembaga pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi sampai
pada masyarakat Riau serta hadir dalam ivent-vent yang diselenggarakan
pemerintah seperti membuka stand Anti Narkoba di Car Free Day. Berbagai
macam pamflet, brosur, reklame serta iklan yang disiarkan dalam rangka
mengajak masyarakat untuk menjahui narkoba juga dilaksanakan oleh Badan
Narkotika Provinsi Riau. Tidak hanya itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi
Riau juga aktif dalam penggunaan media social seperti Facebook, Twitter dan
Istagram, dimana setiap postingan yang dimuat tidak hanya mengedukasi
mengenai bahaya narkoba dan juga informasi-informasi yang terupdate serta
pastingan tersebut dikemas secara menarik sehingga masyarakat dapat menerima
dan membaca setiap postingan Badan Narkotika nasional
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Gambar 1.2 Postingan di akun media social Instagram BNN Provinsi Riau

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah
banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan
putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu
sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba
atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan
hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika

tersebut(

dikutip dari jurnal Liky Faisal, 2015: 131). Namun pada kenyataannya, masih
banyak ditemukan kasus penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika yang
terjadi seakan mereka tidak takut akan hukuman yang akan mereka terima.
Selain program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi juga
sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah
satu masyarakat Kampung Dalam yaitu:
“Ada macam-macam kegiatan yang dibuat oleh BNN Riau di daerah Kampung
Dalam ni, contohnya tu ada kegiatan pelatihan cara membuat sablonan disini,
trus untuk yang ibu-ibu juga ada kayak pelatihan buat kue gitu, dan
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Alhamdulillah warga sini juga tertarik untuk ikut pelatihan tu”(Wawancara, Ibu
Ratna, 26 Desember 2019).
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Program dari Badan
Narkotika Provinsi Riau berjalan sesuai dengan Program yang telah dilakukan.
Partisipasi masyarakat kampong dalam juga dapat dikatakan baik.
Selain itu juga rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika juga
telah dilakukan. Informasi mengenai prosedur pendaftran pasien rehap juga telah
disebarluaskan oleh Badan Narkotika Riau melalui media social dan juga reklame
yang dipasang didepan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang
terletak di Jalan Pepaya tersebut. Badan Narkotika Provinsi Riau melakukan
berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat, pembentukan relawan
anti narkoba, dan kegiatan lainnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau terus
gencar dalam pemberantasan peredaran Narkoba dengan bekerjasama dengan
pihak kepolisian Provinsi Riau. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga
sudah beberapa kali menggagalkan peredaran narkoba jenis shabu yang
merupakan jaringan Internasional.

Gambar I.3. Pembentukan penggiat dan relawan anti narkoba oleh BNN Riau
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Dalam hal Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika ini pastinya sangat diperlukan adanya dorongan dan dukungan
yang kuat dari Instansi Pemerintah dan juga Swasta serta kepedulian masyarakat
akan maslah Narkotika. Jika dukungan dan juga kepedulian masyarakat tinggi,
maka akan mempersempit ruang gerak para pelaku untuk beraksi. Namun pada
kenyataannya, masih banyak Instansi pemerintah yang tidak melakukan P4GN
dan juga banyak masyarakat yang kurang peduli dengan masalah narkotika di
lingkungan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Kepala BNN Provinsi Riau,
Brigjen Pol Untung Subagyo pada wawancaranya pada tanggal 30 Desember 2019
yaitu:
“Dengan situasi darurat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika pada saat ini, pihaknya Bersama Polri, TNI, Bea Cukai,
Imigrasi, Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh
komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan Bersama-sama
mengambil Langkah strategis dalam upaya P4GN.”(Akmal, 2019).
Dengan Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2018 seharusnya dapat menekan
angka pedaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau. Namun dilihat dari
kondisi saat ini, masih tingginya tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika
di Riau.Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Dan Prekursor Narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau”.
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1.2

Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentanag Rencana
Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika
Nasional Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentanag
Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau?

1.3

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Inpres Nomor 6 tahun 2018
tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika di Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan Inpres Nomor 6
tahun 2018 tentanag Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor
Narkotika.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat kepada berbagi pihak,

baik secara teoritis dan praktis.
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan
merupakan ranah kajian ilmu Administrasi Negara khususnya kajian pada
implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentanag Rencana Aksi
Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika. Peneliti berharap penelitian ini
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akan bermanfaat dan menjadi kajian untuk penelitian-penelitian dengan
tema serupa.
2. Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:
a. Bagi Peneliti
Peneliti dapat menambah wawasan ilmu, mengetahui bagaimana
implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentanag Rencana Aksi
Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika mengenai rencana aksi
nasional P4GN di Riau.
b. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan
pertimbangan dan rekomendasi untuk pemerintah.
c. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dan
pembuka

pandangan

masyarakat.

Hal

ini

karena

dalam

peimplementasian Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentanag Rencana Aksi
Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika ini bertujuan agar Indonesia
bebas dari bahaya narkoba.
1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan berisikan bab dalam laporan penelitian yang terdiri

dari:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
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BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang berbagai teori yang mendukung penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, metode
pengumpulan data, sumber dan jenis data penelitian serta analisis data.
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini berisikan gambaran umum kantor Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas tentang penyajian dan analisi pelaksanaan
Inpres nomor 6 tahun 2018 tentanag Rencana Aksi Nasional P4GN
dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

BAB IV

PENUTUP
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pada babbab sebelumnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Implementasi
Menurut Budi Winarno (2002) implementasi adalah tindakan-tindakan yang
harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam
penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Nugroho (Arisin Tahir , 2014:55) mendefenisikan implementasi
sebagai upaya melaksanakn keputusan kebijakan. Menrut

Arifin Tahir

implementasi meupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah
dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.
Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia
(1997 : 87) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya
dikaitkan dengan suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
tujuan tertentu.
Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu
to Implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan
penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau
akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam
kehidupan kenegaraan.
Menurut Lester dan Stewart (Agustino, 2006;139) Implementasi sebagai
suatu proses dan suatu hasil (output), maka keberhasilan suatu implementasi
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kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir
(output) yang tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
Dari

beberapa

defenisi

implementasi

dapat

disimpulkan

bahwa

implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah
dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar
dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuantujuan itu dirumuskan.
2.1.1 Implementasi Model George C. Edwards III
Menurut George C. Edwads (Arifin Tahir 2014;62-70) ada empat faktor
dalam mengimplementasikan kebijkan publik, yaitu:
A. Komunikasi
Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana
kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa
komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap
pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari
sasaran yang dikehendaki.Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan
jelas, tepat dan konsisten.
Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara
efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan
instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat
sebelum dilaksanakan.Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami
oleh pelaksana.
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Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan
efisien, para implementor hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka
lakukan tetapi pada intinya harus mempunyai pemahaman yang komplek terhadap
implementasi kebijakan tersebut.
B. Sumber Daya
Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat denagn
keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk
mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di
dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini
dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk
bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan
pelayanan. Sunber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang
tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan
yang layak tidak akan dikembangkan.
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau
aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk
melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak
akan bisa efektif.
C. Sikap pelaksana (Disposisi)
Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalan pendekatan
mengenai studi implementasi kebijakan publik: jika implementasi kebijakan
diharappkan
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berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa
yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan
tersebut.
D. Struktur Birokrasi
Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah
mencukupi para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia
melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefesiensi
struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang
diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang
membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan
terbuangnya sumber daya yang langka menutup kesempatan, menciptakan
kebingungan, mengiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang,
dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.
2.2. Narkoba
Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan.
2.2.1. Jenis dan Golongan Narkotika
Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 6
terdapat tiga golongan narkotika yaitu:
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a. Narkotika golongan I
Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta
reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
b. Narkotika golongan II
Narkotika golongan II berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuna serta mempunyai potensi tinggi
menyebabkan kebergantungan.
c. Narkotika golongan III
Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/
atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi ringan menyebabkan ketergantungan.
2.2.2. Penyakit yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika
Adapun beberapa penyakit yang akan timbul akibat penyalahgunaan
Narkotika dan kecanduan yaitu:
a. HIV AIDS ;
b. Hepatitis B dan C;
c. Kemampuan kognitif menurun;
d. Gangguan pada hati (liver);
e. Gangguan paru-paru dan pernapanasan;
f. Infeksi menular seksual; dan
g. Gangguan jiwa.
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2.3.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkoba ( P4GN)
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 ini di tentanag Rencana Aksi

Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika keluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018
oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Dalam Inpres ini, badan pemerintah yang
berwenang adalah Badan Narkotika diseluruh Indonesia. Adapun beberapa aksi
yang telah diinstruksikan sebagai berikut:
A. Bidang Pencegahan
1. Peningkatan kampanye Publik tentang bahaya penyalahgunaan
Narkoba dan prekursor Narkotika.
a. Sosialisasi bahaya narkotika dan Prekursor Narkotika serta
Informasi tentang Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Aparatur Sipil Negara,
Prajurit Tentara Nasional, dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
b. Pembentukan

regulasi

tentang

P4GN

di

masing-masing

kementerian/ lembaga pemerintah daerah.
c. Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan
Provinsi.
d. Promosi Generasi Berencana (GenRe) disekolah, kampus, dan
kampung keluarga berencana.
e. Promosi GenRe berbasis komunitas.
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f. Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta
moda transportasi.
g. Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
h. Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).
i. Pembinaan dan penyebarluasan P4GN pada instansi (sektor) yang
menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.
j. Pendirian

5

(lima)

Pusat

Informasi

Edukasi

Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif (Pienapza) di 5 (lima) wilayah rawan
dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
k. Penguatan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

memetakan

permasalahan penyalahgunaan Napza di daerah rawan dan rentan
pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
l. Penutupan situs jual beli Narkotika dan situs yang melegalisasi
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil
Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.
b. Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan anti Narkotika dan Prekursor
narkotika.
c. Kerjasama Internasional terkait P4GN.
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d. Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis
untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki
Badan Narkotika Nasional.
3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
a. Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotiks
dan Prekursor Narkotika pada seluruh Pendidikan kedinasan.
b. Penyusunan modal anti narkoba dan prekursor narkotikan untuk
latihan dasar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan
fungsional.
c. Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada
salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.
d. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada
lembaga layanan yang berada di bwah koordinasi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya
pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika
pada anak.
4. Pemberdayaan Masyarakat
a. Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti narkotika dan Prekursor
Narkotika.
b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan
Narkotika Prekursor Narkotika.
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B. Bidang Pemberantasan
1. Pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika
a. Pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan
Perkursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
b. Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
c. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/
atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor
Narkotika.
d. Pengoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka
meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan
kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mnecurigakan (LTKM)
terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
e. Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
f. Pertukaran Informasi dengan Foreign counterpart dalam rangka
pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika
Internasional.
g. Menefektifkan intelejen Narkotika, penangkapan Daftar Pencarian
Orang (DPO), penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait
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tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, serta peningkatan
pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.
h. Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
i. Penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika serta
tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor
Narkotika.
j. Penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika serta tindak Pidana pencucian uang terkait Narkotika
dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.
k. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.
2. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia
(Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas batas Negara).
a. Modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekursor
Narkotika serta Penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
b. Penerapan Custom Narcotics Targetting Centre.
3. Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika.
Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika.
4. Pengembangan sistem Interdiksi Terpadu.
C. Bidang Rehabilitasi
1. Peningkatan kapasitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
a. Standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.
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b. Peneyediaan layanan rehabilitasi di setiap Provinsi, kabupaten, dan
kota.
c. Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang
kompeten.
d. Pendampingan

Anak

Korban,

Anak

Saksi,

dan

Anak

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
e. Penatalaksana penyelenggaraan rehabilitasi berbasis bukti.
f. Penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan.
g. Penyususnan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan
nasional.
2. Peningkatan

kapasitas

layanan

pasca

rehabilitasi

korban

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
D. Penelitian Dan Pengembangan Penanganan Penyalah Gunaan
Narkotika Dan Prekursor Narkotika
1. Pengembangan riset permasalahan Narkotika dan prekursor Narkotika
Survei prevalensi penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Integrasi Data
a. Penyediaan data terkait P4GN.
b. Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.

2.4

Peran Ulama dan Lembaga Pendidikan dalam Aksi Nasional P4GN
Perang melawan narkoba membutuhkan dukungan berbagai elemen

bangsa, termasuk para ulama. Peran ulama sangat penting, sehingga dalam
kegiatan ibadah baik itu pengajian, atau saat khotbah salat jumat, maka bahaya
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narkoba perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa
narkoba itu haram. Adanya kontribusi dari para ulama MUI untuk turut
berpartisipasi dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sulawesi
Selatan.Kami berharap para ulama, yang berada dibawah naungan MUI untuk
dapat

menyisipkan

materi

P4GN

(Pencegahan

dan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba) dalam setiap tausiahnya ujar. Hal
ini dikarenakan, kentalnya budaya ceramah keagamaan di Indonesia dan ulama
memiliki peran yang besar dalam memberikan masukan positif melalui tausiah
yang disampaikannya. BNN Provinsi Riau memberikan bekal pengetahuan P4GN
kepada seluruh Ulama yang ada di Riau sebagai bekal materi ceramah agar
informasi yang disampaikan disetiap ceramah akan sinergi. Kita akan jalin
kerjasama, BNNP dengan MUI, untuk memberikan bekal materi ceramah melalui
pelatihan kepada para ustad dan mubaligh kata Heru.Heru berpendapat bahwa
ulama memiliki potensi dan peran yang besar untuk turut berpartisipasi dalam
pencegahan bahaya narkoba kepada umat dengan menyisipkan materi bahaya
narkoba dalam ceramah keagamaan. Deputi Bidang Pencegahan BNN, Ali
Johardi, memastikan pihaknya akan memberikan materi P4GN dan meminta pihak
MUI

bersedia

memberi

ruang

bagi

BNN

untuk

berbicara

program

P4GN.Sementara, pihak MUI menyambut baik ajakan BNN untuk bersinergi
mencegah penyalahgunaan narkoba melaui program P4GN. Anggota MUI sudah
sampai hingga tingkat kecamatan dan materi yang akan diberikan BNN nanti akan
kami sampaikan ke seluruh aggota MUI ujar Sanusi Baco.Pertemuan ini
membuka peluang baru bagi BNN untuk memperluas jaringan kerjasama dibidang
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P4GN, dengan harapan hal ini akan berdampak pada meningkatnya imunitas
masyarakat Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Sedangkan peran lembaga pendidikan juga sangat diperlukan dalam
pelaksanaan Aksi Nasional P4GN tersebut dimana generasi muda, terutama para
siswa yang masih duduk di bangku sekolah merupakan kelompok yang rawan
penyalahgunaan narkoba. Penyebarluasasan narkoba yang sering kali menyasar
para remaja ini disinyalir merupakan bentuk serangan dari negara lain dalam
melemahkan generasi muda (Proxywar). Jika dibiarkan begitu saja, Indonesia
akan mengalami hilangnya generasi. Ini yang paling ditakutkan karena bangsa kita
akan mudah dikuasai bangsa lain.
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan diantaranya
adalah:
1. Program pelaksanaan kurikulum P4GN terintegrasi dengan bidang
studi di tingkat SD, SMP, SMA/K dan juga perguruan tinggi.
2. Program Aksi Sekolah Bersih Narkoba.
3. Program tes urine bagi siswa/ mahasiswa baru.

2.5

Pandangan Islam terhadap pentingnya pemberantasan Narkoba
Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah merupakan benda-

benda yang menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Para ulama
sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat.
Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang
memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat
yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak
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memabukkan” (Majmu‟ Al Fatawa, 34: 204). Sebab salah satu „ilat
diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam
hadist nabi:

كلى مسكر خمر وكل خمر حرام
Artinya:
“ setiap yang memabukkan adalah Khamr dan setiap Khamar adalah haram”.
Dalam Firman Allah SWT:

َو ََلتُ ْلقُىابِأ َ ْي ِدي ُك ْمإِلَىالتَّ ْهلُ َك ِة
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al
Baqarah: 195).
Dari ayat dan hadis diatas dapat kita ketahui bahwa narkoba atau khmar
adalah suatu yang diharamkan dan sangat ditentang keras oleh agama islam.
Karena merusak diri sendiri seperti merusak jiwa, pikiran dan kesadaran
seseorang dan membuat kita lupa dengan Allah SWT dan menggangu ketenangan
orang lain.
Menurut

Imam

Adz-Dzahabi;

bahwa

semua

benda

yang

dapat

menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan),
baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah
termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari
kiamat. Allah berfirman, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah
perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan
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berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka
berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.( Q.S Al-Maidah: 90-91).
Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak
bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini
melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet,
mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan,
pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan
pemakaian benda terlaknat tersebut. Pantaslah jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wa sallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguh-nya ia adalah
induk segala kejahatan". (HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas). Perbuatan setan
adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif
manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) dan judi karena bisa
membius nalar yang sehat dan jernih.Khamar (narkoba) dan judi sangat dekat
dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (narkoba)
dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia.
Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.Selain
dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras
(baca : narkoba), yaitu :"Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai
Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang
membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya,
pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi". (HR. Ahmad bin
Hambal dari Ibnu Abbas).
Jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke
derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk
itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan
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diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar
(narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya,
pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.
Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti
(memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau
secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.
Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba
Setelah mengetahui akar persoalannya, maka dengan jelas terlihat bahwa
merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat
tidak didasarkan pada Islam. Ideologi Kapitalime-Sekularisme, yang membuat
masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Hanya Islam yang secara historis
dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam
memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya Islam
memperhatikan tiga, faktor, yaitu : faktor individu, faktor pengawasan
masyarakat, dan faktor negara.Karenanya, langkah yang dilakukan untuk
memberantas narkoba adalah:
a. Menumbuhkan Ketakwaan Anggota Masyarakat.
Perbuatan

manusia

sangat

ditentukan

oleh

prinsip-prinsip

kehidupan yang diyakininya. Keyakinan tentang keberadaan Allah SWT,
bahwa Allah SWT satusatunya dzat yang menciptakan dunia dan isinya
termasuk dirinya, bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap perbuatan
yang dikerjakan manusia, bahwa Allah SWT telah menurunkan aturanaturan kehidupan berupa dienul Islam, disertai pula keyakinan bahwa pada
hari kiamat manusia seluruh amal perbuatannya dihisab. Seorang muslim
yang akan memiliki keyakinan teguh terhadap aqidah Islam akan
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menghasilkan sebuah pola perilaku yang senantiasa menjadikan Islam
sebagai standar dan parameter perbuatannya.
Semakin kuat aqidahnya, semakin kokoh prinsip itu dipegangnya,
maka semakin tangguh pula kepribadiannya. Jika seseorang sudah
memiliki kepribadian Islami yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh
lingkungannya, seburuk apa pun lingkungan tersebut. Bahkan, ia justru
akan berupaya mengubah lingkungan buruk tersebut. Jika pandangan
materialistis yang sekarang berkembang menjadikan materi sebagai ukuran
kebahagiaan, seorang muslim yang bertaqwa memandang bahwa
tercapainya kebahagian adalah ketika ia mengikuti hukum-hukum Allah
SWT. Ketakwaan itu tidak hanya pada rakyat.Para penegak hukum juga
harus memiliki ketakwaan. Jika tidak mereka akan mudah disuap dengan
lembaran-lembaran uang.
b.

Pengawasan Masyarakat.
Masyarakat yang saling masa bodoh adalah masyarakat yang
mudah terjangkit wabah nar-koba.Salah satu ciri sebuah sistem yang sehat
dalam kaitannya dengan narkoba (dan berbagai kriminalitas lainnya)
adalah minimnya rangsangan untuk melakukan kejahatan.Acara-acara TV
yang bisa mempengaruhi pola kehidupan menuju pola hidup materialistis,
konsumeris, hedonis, sekularis, dan polapola yang membahayakan aqidah
umat harus dilarang.Kita tidak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran
terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

c. Tindakan Tegas Negara.
Negara harus melakukan tindakan riil untuk memberantas
peredaran narkoba. Dalam kasus narkoba ini negara harus membongkar
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semua jaringan dan sindikat pengedar narkotika termasuk kemungkinan
konspirasi internasional merusak para pemuda dan mengancam pengguna,
pengedar dan bandar dengan hukuman yang sangat berat.Hakim-hakim
harus bersikap tegas dalam menghukum siapa saja aktor di balik peredaran
narkoba, jangan sekali-kali tergoda suap.
2.6

Kajian Terdahulu
Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian

ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Di antaranya yaitu :
a. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nadra Al Fiati dengan judul
penelitian “Analisis Implementasi Manajemen Kampanye Anti Narkoba
pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Divisi Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat (P2M) seksi Pencegahan tahun 2017”. Fokus
penelitian ini adalah bagaimana implementasi Manajemen Kampanye pada
BNN Provinsi Riau terutama pada divisi Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat (P2M). Hasil dari penelitian ini adalah implementasi
manajemen kampanye yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan Divisi
Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam melakukan
kampanye atau Diseminasi Informasi P4GN dapat dikatakan sesuai dengan
teori, yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan
pengawasan atau evaluasi.Namun pada tahap evaluasi, Seksi Pencegahan
kurang melakukan survey kepada audiens kampanye anti narkoba.
Perbedaan dalam penelitian ini hanya membahas tentang Manajemen
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Kampanye pada divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, tidak
secara keseluruhan bidang yang ada di Badan Narkotika Nasional.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Faizin dengan judul “Peran Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas
Penyalahgunaan Narkoba”. Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana
peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
yang mengatur tentang narkotika untuk mencegah penyalahgunaan
narkoba di Provinsi Riau agar tidak terus berkembang dan bertambah dari
tahun ketahun, serta melakukan pemberantasan bagi para pengedar
narkoba di wilayah provinsi riau untuk menciptakan Provinsi Riau bebas
dari narkoba. Perbedaan Penelitian ini hanya membahas mengenai
bagaimna peran Badan Narkotika Nasional

Provinsi Riau dalam

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba saja, tidak secara
keseluruhan.
c. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Elina dengan judul “ Strategi Badan
Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan
Narkoba Di Kalangan Remaja Menurut Politik Islam. Fokus penelitian ini
yaitu bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah
penyahgunaan narkoba di kalangan remaja yang ditinjau dari sudut
pandang politik Islam. Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau adalah dengan melakukan Supply reduction atau
pemberantasan Jaringan dan juga Demand reduction atau pengurangan
permintaan. Dari tinjauan politik Islamnya memamng belum maksimal,
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tetapi tetap saja tidak meninggalkan konsep-konsep yang tealh diterangkan
dalam politik Islam. Perbedaan penelitian ini hanya berfokus pada strategi
BNNP Riau dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dalam
pandangan politik Islam.
2.7

Defenisi Konsep
a. Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan
sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Aksi Nasional P4GN merupakan rencana aksi yang disusun untuk
menekan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang
diharapkan dapat memperkecil pergerakan para pelaku penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika.
c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisentesis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan.
d. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non
Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan panyalahgunaan dan
peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
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2.8

Konsep Operasional

Referensi
Indicator
Sub Indikator
Inpres Nomor 6 Bidang Pencegahan a. Advokasi
Pembagunan
Tahun
2018 dan
Pemberayaan
Berwawasan Anti Narkotika
tentanag Rencana Masyarakat (P2M)
kepada Institusi Pemerintah dan
Aksi
Nasional
Swasta
P4GN
dan
b. Penyelenggaraan
Diseminasi
Prekursor
Informasi P4GN
Narkotika
c. Pelaksanaan tes urine kepada
seluruh Pegawai Aparatur Sipil
Negara,
termasuk
calon
Aparatur Sipil Negara
d. Pembentukan Satgas/ Relawan
Anti Narkoba dan Prekursor
Narkotika.
e. Pengembangan
potensi
masyarakat pada kawasan rawan
dan rentan.
Bidang Berantas
a. Pelaksanaan intelijen berbasis
teknologi
b. Penyelidikan dan penyidikan
kasus tindak pidana Narkotika
c. Pengawasan dan perawatan
tahanan tindak pidana Narkotika
dan precursor Narkotika
d. Pengawasan dan pengelolaan
barang bukti Narkotika dan Non
Narkotika.
Bidang Rehabilitasi
a. Penyediaan layanan Rehabilitasi
di setiap Puskesmas, RSUD, RS
Bhayangkara dan RS Tentara
b. Penyediaan
sumber
daya
manusia pelaksana Rahabilitas
yang kompeten
Sumber: Inpres nomor 6 tahnu 2018
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2.9

Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang

menjadi objek suatu permasalahan

Undang- Undang
Nomor 35 Tahun 2009

Inpres Nomor 6 Tahun
2018

Bidang
Pencegahan

Bidang Berantas

Bebas
Narkotika
Sumber: olahan data peneliti

Bidang
Rehabilitasi
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BAB III
METODE PENELITIAN

3. 1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi
Riau yang beralamat di Jl. Pepaya no. 65 Pekanbaru, dan waktu penelitian
dilakukan pada bulan Januari-April 2020.

3. 2 Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif yaitu Penelitian kualitatif mengkaji
perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.
Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari
sudut padang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian
kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Dengan
pendekatan deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena sesuai dengan
apa yang dilihat dan diamati
a. Data Primer
Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber
aslinya yaitu dari pegawai di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi
Riau.
b. Data sekunder
Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara
atau secara tidak langsung, dalam bentuk peraturan perundang-undangan,
35
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bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, internet yang membantu
dalam proses penyelesaian penelitian.

3. 3 Informan Penelitian
Informan dalam penelitian kulaitatif yaitu informan yang memahami
informasi tentang objek penelitian.Informan yang dipilih harus memiliki kriteria
agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.
Tokoh informan yang menjadi subjek atas informan dalam penelitian ini adalah:
No
1
2
3
4

Informan

jumlah
2
2
1
4
9

Bid. P2M
Bid. Berantas
Bid. Rehabilitasi
Masyarakat
Jumlah

Sumber : BNN Provinsi Riau

Dalam

penentuan

sampel

peneliti

menggunakan

Purposive

Sampling.Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak
berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya
pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Adapun masyarakat yang
menjadi informan adalah terdiri dari masyarakat awam yang peneliti temui di
Kawasan Car Free Day dan juga masyarakat sekitar panam serta ada beberapa dari
kalangan pelajar

yang diwawancarai secara langsung maupun melalui via

Whatsapp.

3. 4

Metode Pengumpulan Data

a.

Observasi, merupakan kegiatan pengamatan baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap objek penelitian.
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b.

Wawancara, merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih
secara langsung, untuk megambil pendapat dan informasi dari responden
dengan mengadakannya secara langsung.

c.

Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan informasi melalui foto-foto
maupun data-data yang tersedia di instansi terkait.

3. 5

Subjek dan Objek Penelitian
Yang mejadi subjek dan objek penelitian pada penelitian ini adalah

pegawai atau pekerja di kantor badan narkotika nasional provinsi riau, sedangkan
yang menjadi objeknya yaitu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan
Narkotika Nasional dalam melaksanakan Aksi Nasional P4GN.

3. 6

Metode Analisis Data
Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa yang

digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif, analisa data dalam
penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan
dan setelah dilapangan dalam hal ini nasutipn dalam Sugiyono(2013:402)
menyatakan “analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah.
Sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian.Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu purposive
sampling. Teknik purposive sampling
pertimbangan tertentu.

yaitu penentuan sample dengan
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Aktivitas dalam analisa data yaitu:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dicatat secara rinci dan teliti.Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting lalu
dicari tema dan polanya. Data-data direduksi dengan mengkaji keabsahan
data yang sesuai.
2. Penyajian Data
Setelah dilakukannya reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan
data.Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Cara yang paling sering
dilaukan dalam metode penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif.
3. Pengambilan Kesimpulan
Setelah disajikan data-data yang didapat dalam meneliti, maka ditarik
kesimpulan atau makna dari hasil penetian yang telah dilakukan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1

Badan Narkotika Nasional
Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non

kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di
bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap
Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol. Badan Narkotika nasional Provinsi yang selanjutya dalam
peraturan kepala badan narkotika nasional ini disebut BNNP adalah instansi
vertikal badan narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang badan narkotika Nasional dalam wilayah provinsi. BNNP berada
dibawah dan bertanggungjawab kapada Kepala Bdan Narkotika Nasional.

4.2

Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

4.2.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non
kementrian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika
dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.
PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN
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Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan,
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang
bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan
masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba.
Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur
Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan
Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan
Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu,
anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada
April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah
nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian,
anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada
bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana.
Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni
tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi
Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu:
1. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011.
2. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013.
Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia
untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dan pada
saat ini BNN Provinsi Riau memiliki tiga tempat rehabilitasi yaitu:
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1. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru (rawat inap kurang lebih
30 pasien)
2. Badan Narkotika Kabupaten Kampar (rawat inap kurang lebih 60
pasien)
3. Klinik Pratama BNN Provinsi Riau (rawat jalan)
4.2.2

Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Visi
“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan mampu
menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa
dan

Negara

Indonesia

dalam

melaksanakan

Pencegahan

dan

Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN).”
Misi
“Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi
Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan
pemberantasan

penyalahgunaan

dan peredaran

gelap

Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif.”

4.3

Tujuan Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan dari

BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna
mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bersih dari penyalahgunaan dan langka
dari peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran
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strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan BNN Provinsi Riau.

4.4

Uraian kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan

dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu “Program
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”.
Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas
pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, yaitu “Pelaksanaan dan Peningkatan
KapasitasPencegahan, Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba di Daerah (P4GN)”.
Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui kegiatankegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program Teknis. Kegiatankegiatan tersebut adalah:
1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN.
2. Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN.
3. Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN.
4. Kader Anti Narkoba yang terbentuk.
5. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN.
6. Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN.
7. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan
alternative.

43

8. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan
alternative.
9. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL BNNP.
10. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi
dan rehabilitasi.
11. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan (LKN).
12. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
13. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
14. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
15. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan.
16. Layanan Perkantoran.
Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain, :
1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan
a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN.
b. Expo Budaya.
c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba.
d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal.
e. Forum Group Discussion (FGD) Tentang P4GN.
f. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011
di lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah.
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g. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011
di lingkungan Instansi Swasta di Daerah.
h. Pembentukan Kader Anti Narkoba.
2. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Peran serta siswa dan mahasiswa dalam ciptakan Kampus dan Sekolah
bebas Narkoba.
b. Peran serta pekerja dalam ciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba.
c. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan
alternatif.
d. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat
rehabilitasi.
e. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap penyalahguna
dan/atau pecandu Narkoba.
3. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan
a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan.
b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang
diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
4. E.Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha
a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja.
c. Layanan Perkantoran.
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4.5

Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan anarkotika Nasional Nomor 3 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bahwa Adapun tugas pokok dan
fungsi setiap bidang yaitu:
A. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam pelaksanaan
tigasnya,

bidang

pencegahan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis,
dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi;
b. penyiapan pelaksanaan desiminasi informasi dan advokasi P4GN di
bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
c. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan
alternative P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah
Provinsi;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di
bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah
Provinsi; dan
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e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
B. Bidang Berantas
Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam
melaksanakan tugas , bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah
provinsi;
b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika
dalam wilayah Provinsi;
c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelejen
teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka
P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan
terhadap tindak pidanan narkotika, Psikotropika, precursor, dan bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol
dalam wilayah Provinsi;
e. penyiapan

pelaksanaan

administrasi

penyidikan

tindak

pidana

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam
wilayah Provinsi;
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f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada
pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam
wilayah Provinsi;
h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di
bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
dan
i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang
pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
C. Bidang Rehabilitasi
Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam
pelaksanaan tugasnya, bidang rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan
rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah
Provinsi;
b. penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu
narkotika dalam wilayah Provinsi;
c. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan Lembaga rehabilitasi
media dan rehabilitasi social penyalah guna dan/ atau pecandu
narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat dalam wilayah Provinsi;
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d. penyiapan

pelaksanaan

peningkatan

kemampuan

layanan

pascarehabilitasi dan pemdampingan bagi mantan penyalah guna dan/
atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
e. penyiapan dan pelaksanaan penyatuan Kembali kedalam masyarakat
dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/ atau pecandu
narkotika dalam wilayah Provinsi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di
bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang
rehabilitasi dalam wilyah Provinsi.

4.6

Kondisi Saat Ini
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugasnya,

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. Dimana berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP
Riaua dalah 211 (dua ratus sebelas) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang
Kepala BNNP Riau, 1 (satu) orang Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid
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(Esselon III) , 10 (sepuluh) orang Kasi (Esselon IV) dan 181 (Seratus delapan
puluh satu) orang staf/ pelaksana.
Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh BNNP Riau adalah
sebagai berikut:
a. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam status
pinjaman dari Pemprov Riau.
b. Kondisi gedung kantor juga kurang layak. Dimana, BNNP Riau tidak
memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap oleh bidang
pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau.
c. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan bidang
yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk operasional).
d. 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.
e. 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 dipertangungjawabkan.
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4.7

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Kepala BNNP Riau

Kepala Bagian
Umum

Kasubbag
Perencanaan

Kasubbag
sarana &
Prasarana

Kepala Bidang
Rehabilitasi

KepalaBidang
P2M

Kepala Bidang
Pemberantasan

Kepala seksi
Pencegahan

Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat

Kepala seksi
Pemberantasan
n

Kepala Seksi
Penguatan
Lembaga
Rehabilitasi

Kelompok jabatan
Fungsional

Kasubbag
Administrasi

Kepala seksi
Intelijen

Kepala seksi
Pengawasan & barang
bukti

Sumber: Dokumentasi BNNP Riau 2017

BAB VI
PENUTUP

6. 1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, berdasarkan

hasil observasi, wawancara dan data yang didapat, dalam pelaksanaan Instruksi
Presiden nomor 6 tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan
Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau bahwa
pelaksanaannya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan isi dari Inpres
tersebut. Namun masih diharapkannya partisipasi masyarakat dalam hal ini.
Dimana dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar dan juga Instansi
Pemerintah dan juga Swasta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam
pelaksanaan kegiatan P4GN ini.
Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam
melaksanakan Rencana Aksi Nasional tersebut adalah yaitu keterbatasan SDM itu
sendiri dan juga keterbatasan dana dimana seluruh kegiatan yang dilakukan
dalam hal P4GN membutuhkan asupan biaya agar kegiatan dapat berjalan dengan
efektif dan juga efisien.

6. 2

Saran

a. Diharapkan kepada Pemerintah dan pihak Swasta untuk lebih bnyak
memberikan dukungan kepada BNNP Riau ini dalam kegiatan Pencegahan
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Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba atau P4GN
agar dapat Bersama-sama memberantas kejahatan Narkotika di Riau.
b. Partisipasi dan juga kepedulian dari masyarakat juga sangat dibutuhkan
dalam pelaksanaan P4GN ini, diharapkan kepada masyarakat agar bisa
lebih peduli dengan lingkungan sekitar agar rantai peredaran narkoba
dapat diuntas.
c. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk memperhatikan tingkah laku
anggota keluarganya,terutama anak-anak, berikanlah kepada mereka
edukasi tentang bahaya narkoba agar nantinya tidak terjerumus kedalam
dunia gelap narkotika.
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PEDOMAN WAWANCARA
Nama Informan

:

Identitas/ jabatan

:

Hari/ tanggal wawancara

:

Tempat

:

1. Apa itu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba di
Instansi pemerintah dan swasta?
3. Apa saja kegiatan dalam pelaksanaan diseminasi informasi P4GN?
4. Bagaimana pelaksanaan tes urine pada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
juga calon ASN?
5. Bagaimana pelaksanaan pembentukan satgas/ relawan anti narkoba dan
prekursor narkotika?
6. Apa yang dilakukan oleh BNP Riau dalam pengembangan potensi masyarakat
di kawasan rawan dan rentan?
7. Apa itu bidang berantas?
8. Apa yang dimaksud dengan intelijen berbasis teknologi dan bagaimana dalam
pelaksanaannya di BNP Riau?
9. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana
Narkotika di BNP Riau?
10. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana
pencucian uang di BNP Riau?
11. Apa yang dilakukan BNP Riau dalam melakukan pengawasan dan perawatan
tahanan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika?
12. Bagaimana BNP Riau dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan barabg
bukti narkotika dan Non Narkotika?
13. Apa itu bidang Rehabilitasi?
14. Apa yang dilakukan BNP Riau dalam peyediaan layanan Rehabilitasi di setiap
Puskesmas, RSUD dan RS Bhayangkara dan RS Tentara?
Sejauh mana pelaksanaannya?
15. Bagaimana dalam penyediaan sumber daya manusia pelaksanan Rehabilitas
yang kompeten ?
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WAWANCARA BERSAMA PEGAWAI BNNP RIAU
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