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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi BNN menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengetahui dan 

mengkaji tentang pelaksanaan P4GN oleh BNN Provinsi NTB dalam lingkungan 

Pelajar, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BNN Provinsi NTB. 

Penulisan ini bersifat empiris. Dengan penelitian lapangan. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penilitian ini adalah 

mengenai pelaksanaan P4GN oleh BNN Provinsi NTB yaitu pencegahan seperti 

sosialisasi terkait bahaya narkoba dan tes urin, pemberantasan yang bertujuan 

memutus  perederaan jaringan narkotika dan rehabilitasi yaitu pemulihan terhadap 

korban dan agar korban tidak terjerat kembali. Kendala yang dihadapi kurangnya 

kesadaran dari pihak lembaga pendidikan terkait bahaya narkoba, personil yang 

terbatas, lingkungan masyarakat, serta kesadaran masayarakat.  

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi BNN, Narkotika, Pelajar 

 

IMPLEMENTATION OF PREVENTION, ERADICATION, ABUSE, AND 

DRUGS TRAFFICKING (P4GN) IN STUDENT ENVIRONMENT BY LAW 

NUMBER 35 OF 2009 ABOUT NARCOTICS (STUDY AT BNN OF NTB 

PROVINCE) 

 

ABSTRACT 

 

 The study aims to determine the duties and functions of BNN according to 

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, to know and review the 

implementation of P4GN by the NTB Province BNN within the Student 

environment, as well as to know the obstacles faced by NTB Province BNN. This 

writing is empirical. With field research. The collected data were analyzed by 

qualitative data analysis methods. The results of this research are about the 

implementation of P4GN by the NTB Province BNN namely prevention such as 

socialization related to the dangers of drugs and urine tests, eradication aimed at 

breaking the narcotics and rehabilitation network, namely the recovery of victims 

and so that the victims are not caught again. Constraints faced by the lack of 

awareness of the education institutions related to the dangers of drugs, limited 

personnel, the community environment, and community awareness. 

Keyword : Task and Functions of BNN, Narcotics, Students. 
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki kepadatan penduduk

terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia

berpeluang menjadi Negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu

lintas perdagangan narkotika.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintah di bidang-bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

perederan gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan

adiktif untuk tembakau dan alcohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan

dibantu oleh seorang sekertaris dan beberapa deputi.1 BNN memiliki kewewenang

dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mana wewenang ini tercantum dalam

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Sepanjang tahun 2017, BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba di

seluruh wilayah Indonesia atas penangkapan kasus tersebut, BNN menangkap

58.465 tersangka, dan 79 tersangka yang mencoba melawan petugas ditembak

mati. 2 Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 2017 Badan

Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB mencatat tujuh kasus peredaran

1Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2udhi Adhita, Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba,2017(sumber:

http://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhita/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-
narkoba/full. Diunduh pada tanggal 1April 2018 pukul 22.29 WITA)
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narkoba, enam diantaranya sudah P21. sementara barang bukti yang disita

sebanyak 130,03 gram sabu-sabu, 5,03 gram hasis, dan 4,23 gram tembakau

gorilla.3

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mulai dari kegiatan

pemberantasan antara lain melalui pengungkapan jaringan penyelundupan

narkotika dan pengungkapan pabrik gelap narkotika, kegiatan pencegahan antara

melalui kampanye nasional program Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta kegiatan

rehabilitasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui tugas dan fungsi BNN dalam pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan, dan perederan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan,

pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh BNN

Provinsi NTB dalam lingkungan Pelajar, dan untuk mengetahui kendala yang

dihadapi BNN Provinsi NTB dalam melaksanaan pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkngan Pelajar.

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu empiris yaitu

penelitian terhadap pemberlakuan undang-undang dalam masyarakat yang terkait

dengan masalah yang diteliti. Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan

3Redaksi Kicknews. Today, BNNP NTB Sita Ratusan Gram Narkotika Selama 2017,
2017 (sumber: http://kicknews.today/2017/12/21/bnp-ntb-sita-ratusan-gram-narkotika-selama-
2017. Diunduh pada tanggal 1 April 2018 pukul 22.29 WITA)
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pendekatan sosiologis. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah

data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder dan data

kepustakan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier serta data lapangan yaitu data yang didapat dari hasil

wawancara langsung dengan responden di lapangan. Teknik untuk memperoleh

data yaitu studi dokumen dan studi lapangan yang diolah dan disusun secara

sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan

yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Cara

berpikir dalam analisis diolah secara induktif dari data primer dikaitkan dengan

data sekunder.
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II. PEMBAHASAN

Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkotika Menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga

BNN, yakni: 4 (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun masyarakat.

BNN sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika harus memiliki standar yang ditetapkan. Sesuai dengan

peran dan kewenangan tersebut, BNN harus memberikan kontribusi yang

signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh

instansi lain.

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional yang terdapat dalam Pasal

70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: 1)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

4Badan Narkotika Nasional (BNN), Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun
2015-2019 (Midterm Riviu), Jakarta, 2017, hlm. 8.
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pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika; 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4)

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

masyarakat; 5)Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6)

Memantau,mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika

Narkotika; 7) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika; 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor

Narkotika; 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sedangkan tugas BNNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam,

yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang

Badan Narkotika Nasional:5 1) mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi

pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan 2) membentuk satuan

5Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
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tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah

dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangannya masing-masing.

Mengenai Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur dalam Peraturan

Preseiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan

Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota Pasal 15 menyatakan :

“Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga

non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Gubernur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pecegahan BNNP NTB

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur

secara khusus mengenai fungsi BNN namun fungsi BNN diatur dalam Pasal 3

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

yaitu:6 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bagian pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; 2) Penyusunan, perumusan

dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN; 3) Penyusunan

perencanaan, program dan anggaran BNN; 4) Penyusunan dan perumusan

kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan,

rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bagian P4GN; 5) Pelaksanaan kebijakan

nasional dan kebijakna teknis P4GN di bagian pencegahan, pemberdayaan

6Badan Narkotika Nasional, Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, hlm. 83-
84
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masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama; 6) Pelaksanaan

pembinaan teknis di bagian P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; 7)

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam

rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bagian

P4GN; 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan

BNN; 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta

masyarakat; 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 11) Pelaksanaan pemutusan

jaringan kejahatan terorganisasi di bagian narkotika, psikotropika dan prekursor

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 12)

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta

perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika

serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di

tingkat pusat dan daerah; 13) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; 14) Peningkatan kemampuan

lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis

komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; 15)

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-

undangan serta pemberian bantuan hukum di bagian P4GN; 16) Pelaksanaan
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kerjasama nasional, regional dan internasional di bagian P4GN; 17) Pelaksanaan

pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; 18)

Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan

komponen masyarakat di bagian P4GN; 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode

etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN; 20) Pelaksanaan

pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan

dan pelatihan di bagian P4GN; 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol; 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan

prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;

23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bagian

P4GN.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional,

BNP menyelenggarakan fungsi : 7 1) pengoordinasian perangkat daerah dan

instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan

pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN; 2) pengoperasian

satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di

Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan

masing-masing; 3) pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika,

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di

lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan 4)

7Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
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pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan

operasional BNN.

Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran

Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN Provinsi NTB dalam lingkungan Pelajar

P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui

BNN pada tahun 2011-2015. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan

segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar

melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian

pencegahan BNNP NTB, menurut narasumber dalam melakukan program P4GN,

BNN mempunyai peran pencegahan, pemberantasan serta rehabilitasi. BNN harus

melaksanakan kebijakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan,

dan Peredaran Gelap (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan

Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.8

Dalam melakukan atau melaksanaan pecegahan terhadap penyalahgunaan

narkotika BNN Provinsi NTB melakukannya dengan 3 (tiga) bentuk pecegahan,

dari hasil wawancara dengan bagian pencegahan di dapatkan 3 bentuk pencegahan,

yaitu: 9 a) Pencegahan secara struktural yakni pencegahan dilakukan dengan

dikeluarkannya Intruksi dari Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi) untuk seluruh Kepala Daerah baik Gubernur,

8Wawancara dengan Bapak Mohammad Irfan, Kasi Pencegahan, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 4 Juni 2018, Pada pukul 09.14 WITA

9Wawancara dengan Bapak Mohammad Irfan, Kasi Pencegahan, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 4 Juni 2018, Pada pukul 09.14 WITA
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Bupati, dan Walikota untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di

lingkungannya; b) Pencegahan secara faktual yakni pencegahan dilakukan dengan

membentuk SATGAS (Satuan Tugas) di setiap masing-masing kedinasan; c)

Pencegahan secara dini  yakni pencegahan dengan cara melakukan tes urin untuk

mengetahui seseorang apakah dia penyalahguna narkotika atau tidak, sosialisasi,

pembentukan relawan, dan penggiat. Adapun perbedaan dari relawan dan penggiat

anti Narkotika ialah relawan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Rehabilitasi BNN Provinsi

NTB, menjelaskan bahwa ada beberapa alasan masyarakat maupun pelajar

menjadi korban penyalahguna narkotika, yaitu:10 1) Coba-coba; 2) Situasional; 3)

Rekreasional; 4) Teratur pakai; dan 5) Ketergantungan.

Strategi yang dilaksanakan oleh BNNP NTB telah selaras dengan teori

penanggulangan kejahatan, dimana dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan

mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan

tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Aspek aktivitas BNNP

NTB dalam mencapai tujuan strategi P4GN untuk mencegah penyalahgunaan

narkoba mencakup tiga hal yaitu: a) Aktivitas di Bagian Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat (P2M), berdasarkan hasil wawancara dan data tahun

2017-2018 yang dilakukan dengan bagian pencegahan BNN Provinsi NTB dalam

mecegah terhadap penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :11 Advokasi,

Tes Urin, Penyuluhan, Diseminasi melalui media elektronik dan non-elektronik,

10Wawancara dengan Ibu dr. Yolly Dahlia, Sp. Kj ,Kepala Bagian Rehabilitasi BNNP
NTB, Pada tanggal 06 Juni 2018 Pukul 09.13 WITA

11Wawancara dengan Bapak Mohammad Irfan, Kasi Pencegahan, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 4 Juni 2018, Pada pukul 09.14 WITA
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Pemetaan daerah rawan, Pemberdayaan, Insert konten; b) Aktivitas di bagian

Pemberantasan, Penyidikan dan Penyelidikan jaringan narkotika sejak Oktober

2014 sampai dengan Mei 2018 sebanyak 104 kali, yang dilakukan antara BNNP

NTB dan Kepolisian. Pada tahun 2014-2017 BNNP NTB dengan Kepolisian

melakukan kerjasama dalam pengungkapan kasus narkotika yang menghasilkan

145 tersangka dan sudah P-21, dan melakukan pemusanahan terhadap barang

bukti; c) Aktivitas di bagian Rehabilitasi yang merupakan tahapan akhir bagi

korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan

terhadap korban, ada dua tahapan rehabilitasi, yaitu; 1) Tahap rehabilitasi

(Rehabilitasi medis) ialah menghilankan zat-zat dalam tubuh bentuknya

detoksifikasi, rehabilitasi medis ada dua yaitu rehabilitasi rawat jalan dan

rehabilitasi rawat inap untuk megetahui rawat inap atau jalan dapat dilakukan

assessment. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rehabilitasi dan

Kasi Pasca Rehabilitasi BNN Provinsi NTB, jika alasan penyalahgunaan

narkotika coba-coba, situasional, dan rekreasional mereka harus menjalani rawat

jalan. Melakukan wajib lapor dan setiap minggunya dilakukan tes urin untuk

mengetahui perkembangan narkotika dalam tubuh perlajar tersebut.12 Sedangkan

untuk rawat inap, pelajar yang menjadi korban penyalahguna narkotika diberikan

waktu cuti sekolah selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan rehabilitasi. Setelah

dilakukan rehebilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan pelajar berhak kembali lagi

ke sekolah asal; 2) Pasca rehabilitasi (Rehabilitasi sosial) bertujuan

mempersiapkan orang yang sudah direhabilitasi medis agar bisa bersosialisasi di

12Wawancara dengan Ibu dr. Yolly dahlia, Sp. Kj ,Kepala Bagian Rehabilitasi BNNP
NTB, Pada tanggal 06 Juni 2018 Pukul 09.13 WITA
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lingkungan nya dengan baik agar tidak di stigma oleh masyarakat dan agar

diterima dengan baik oleh masyarakat lingkunagannya. Kegiatan atau aktivitas

dalam pasca rehabilitasi yang dilakukan BNN Provinsi NTB adalah penyuluhan

secara rutin yang wajib diikuti oleh korban penyalahguna narkotika setelah 3 (tiga)

bulan menjalani masa rawat inap agar tidak terjerumus kembali. Dan untuk orang

dewasa yang menjadi penyalahguna narkotika diberikan pelatihan keterampilan

agar bersosialisasi kembali dengan lingkungan sekitar. 13

Kendala Yang Dihadapi BNN Provinsi NTB Dalam Melaksanaan

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) Di Lingkngan Pelajar

Kendala Pada Bagian Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Perederan Gelap Narkoba di

Lingkungan Pelajar. Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang

diperoleh penyusun dari bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

(P2M), berbagai kendala yang dihadapi antara lain:14 a) Kurangnya kesadaran dari

pihak lembaga pendidikan; b) Kasus narkotika yang bersifat hidden community

pada masyarakat. 80 persen masyarakat sudah mengetahui bahaya narkoba dan

untuk pelajar 90 persen sudah mengetahui bahaya narkoba, namun walaupun

masyarakat sudah mengetahui bahaya narkoba  tetapi banyak masyarakat belum

mengetahui ciri-ciri pengguna narkotika yang di karenakan bersifat hidden

comminty; c) Belum di terapkannya kurikulum berbasis narkotika.

13Wawancara dengan Ibu Lily Wahyuni ,Kasi Pasca Rehabilitasi BNNP NTB, Pada
tanggal 06 Juni 2018 Pukul 09.13 WITA

14Wawancara dengan Bapak Adi Prasetyo, Penyuluh anti narkoba, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 27 Juli, Pada pukul 10.38 WITA
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Kendala Pada Bagian Pemberantasan Dalam Memberantas

Penyalahgunaan Dan Perederan Gelap Narkoba di Lingkungan Pelajar. Dari hasil

pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penyusun dari bagian

Pemberantasan, berbagai kendala yang dihadapi antara lain:15 a) Jumlah Personil;

b) Lingkungan Masyarakat.

Kendala Pada Bagian Rehabilitasi Dalam Merehabilitasi Penyalahgunan

Narkoba di Lingkungan Pelajar. Dari hasil pengamatan langsung maupun

wawancara yang diperoleh penyusun dari bagian rehabilitasi, berbagai kendala

yang dihadapi: a) Kesadaran Masyarakat;16 b) Kesadaran masyarakat yang kurang

memahami tujuan dan manfaat dari rehabilitasi; c) Kurangnya instansi rehabilitasi

rawat inap yang memadai seperti tidak lengkapnya peralatan medis.17

15Wawancara dengan Bapak Mohammad Irfan, Kasi Pencegahan, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 4 Juni 2018, Pada pukul 09.14 WITA

16Wawancara dengan Ibu Lily Wahyuni, Kasi Pasca Rehabilitasi, Bagian Rehabilitasi
BNNP NTB, Pada tanggal 06 Juni 2018 Pukul 09.13 WITA

17Wawancara dengan Bapak Adi Prasetyo, Penyuluh Anti Narkoba, Bagian Penecagahan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB, 27 Juli 2018, Pada pukul 10.38 WITA
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Tugas BNN menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, antara lain yaitu manyusun dan melaksanakan kebijakan

nasional mengenai P4GN, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

perederan gelap narkotika, berkoordinasi dengan kepala KAPOLRI,

meningkatkan kemampuan rehabilitasi medis maupun sosial, memperdayakan

masyarakat dalam P4GN, memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan

masyarakat dalam P4GN, melakukan kerja sama multilateral dan bilateral guna

mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, melaksanakan

administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta membuat laporan tahunan

mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Dalam melaksanakan tugas nya

BNN memiliki fungsi penyusunan dan perumusan segala bentuk kebijakan-

kebijakan dalam bidang P4GN, menyusun perancanaan, program, anggaran BNN,

pelaksanaan penyidikan dan penyidikan, pengoordinasian terkait pelaksanaan

kebijakan P4GN, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi, pelaksanaan

kerjasama nasional maupun internasional dalam bidang P4GN, pengawasan

pelaksanaan fungsional serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan

nasional dibidang P4GN.

Dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNN Provinsi NTB terbagi menjadi tiga divisi

yaitu: a) Divisi Pencegahan bertugas melakukan tindakan preventif seperti

melakukan sosialisasi terkait gerakan anti narkoba di masyrakat khususnya
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dilingkungan pelajar, membentuk relawan dan penggiat anti narkoba serta

melakukan pencegahan dini dengan melakukan tes urin; b) Divisi Pemberantasan

bertugas melakukan tindakan refresif  yaitu penyidikan dan pemberantasan

jaringan-jaringan peredaran narkotika; c) Divisi Rehabilitasi berupa tahapan akhir

atau tahap pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, pemulihan

secara fisik maupun pemulihan secara sosial. yang dapat dilakukan di Badan

Narkotika Nasional Provinsi NTB, Rumah Sakit Jiwa Sukma Mutiara Provinsi

NTB, Rumah Sakit Bhayangkara, serta komponen masyarakat seperti Lentera,

Aksi NTB, dam Cendekia.

Dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyuluhan, dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNN Provinsi NTB memiliki kendala-kendala

yaitu kurangnya kesadaran dari pihak lembaga pendidikan terkait bahaya narkoba,

personil yang terbatas, lingkungan masyarakat yang tidak mendukung kegiatan

preventif yang dilakukan BNN Provinsi NTB, serta kesadaran masayarakat yang

masih kurang. Dengan kendala-kendala yang dihadapi BNN Provinsi NTB

tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan P4GN.

Saran

Tugas dan fungsi BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional sudah diatur dengan sangat baik, namun diharapkan BNN

lebih baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program P4GN dilingkungan

pelajar serta dalam menjalankan fungsinya terutama dalam penyusunan,

perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN BNN
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diharapkan agar bisa menyesuaikan program P4GN dalam lingkungan pelajar

sehingga dapat diterima dengan baik oleh guru maupun siswa.

Pelaksanaan P4GN semakin rutin dilaksanakan dan tetap melakukan

pengawasan dan evaluasi khususnya dilingkungan pelajar, mengingat pelajar

adalah penerus harapan bangsa Indonesia dan untuk setiap divisi dalam BNN

Provinsi NTB lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

dengan yang telah diatur oleh Perundang-undangan.

Pihak-pihak  lembaga pendidikan menyadari akan bahaya narkoba dan

mendukung gerakan pencegahan dini terhadap penyalahguna narkotika  serta

diterapkan kurikulum berbasis  narkotika agar pelajar megetahui sejak dini bahaya

narkoba, dan juga agar di terapkannya lingkungan anti narkoba  dengan demikian

masyarakat akan mendukung kegiatan-kegiatan preventif yang dicanangkan oleh

BNN Provinsi NTB terhadap lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku
Badan Narkotika Nasional (BNN), Rencana Strategis Badan Narkotika

Nasional Tahun 2015-2019 (Midterm Riviu), Jakarta, 2017.
Badan Narkotika Nasional, Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional,

Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Internet
http://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhita/sepanjang-tahun-2017-bnn-

ungkap-46537-kasus-narkoba/full/.
http://kicknews.today/2017/12/21/bnp-ntb-sita-ratusan-gram-narkotika-selama-

2017/.


	JURNAL ILMIAH.pdf
	JURNAL.pdf

