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BAB III 

DESKRIPSI UMUM  BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

A. Sejarah Berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

 

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibanyak negara 

sudah menjadi persoalan yang krusial. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan 

yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir 

(organized crime) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan 

kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan 

keamanan. Dampak sosial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika 

sangat mengkhawatirkan, hampir disemua tempat sudah terjamah masalah 

narkotika. Oleh sebab itu perlu dilakukan penanggulangan narkoba. 

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada 

saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 

Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) 

untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, salah 

satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi 

permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
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Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk 

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden 

Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan 

narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN 

sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi 

ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, 

BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui 

kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-

BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan 

kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, 

Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP 

dan  BNKab/Kota)  tidak   mempunyai  hubungan  struktural-vertikal dengan 

BNN. 

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus 

meningkat dan makin serius, maka   Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 

melalui  Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

(MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI 

untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
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Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 

Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan 

dan penyidikan  tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi 

Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke 

propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di 

kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, 

telah dibentuk BNNP Lampung yang merupakan instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan 

Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi. 

Demikian seriusnya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba, 

karena korban yang meninggal dan mengalami kerusakan mental yang 

diakibatkan oleh Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya ini terus 

bertambah dan merusak berbagai sendi lapisan masyarakat baik dari aspek 

kehidupan politik, ekonomi sosial dan budaya bangsa serta kelangsungan para 

generasi muda sebagai harapan bangsa. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan 

terus berlangsung. 

Semakin merajalelanya narkoba tidak hanya secara langsung dapat 

merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya 

dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Bahkan dapat 
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memutus dan menghilangkan generasi penerus sebagai tongkat estafet 

pembangunan. Dampak ini yang sangat dikhawatirkan sehingga beberapa tahun 

sebelumnya  muncul  istilah  yang sangat populer, yaitu “lost generation”. Akibat 

dari semakin banyak dan bervariasinya penyalahgunaan narkoba, maka hilangnya 

generasi penerus yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara 

berkelanjutan menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1 Sumber : Dokumentasi BNNP Lampung, , Tahun 2018. 
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B. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi BNNP lampung.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sumber : Dokumentasi  BNNP Lampung, Tahun 2018 
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C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung 

1. Kedudukan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan 

Narkotika BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala. 

Saat ini BNN Provinsi Lampung berkedudukan di Jl. Ikan Bawal no. 

92. Teluk Betung Bandar Lampung 35221, Telepon  : (0721) 776229, 

Faksmili : (0721) 770230, SMS Center : 08117243535 Website : 

lampung.bnn.go.id 

2. Tugas 

Sesuai dengan Perka No. 03 Tahun 2015, BNNP mempunyai tugas 

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. 

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah :  

a. Kepala Badan  

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai 

tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi 

(BNNP)  dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika 

Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama Pencegahan dan 
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Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkoba (P4GN) 

dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

wilayah Provinsi. 

 

b. Bagian Umum  

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi 

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian 

evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki 

fungsi :  

1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;  

2) Penyiapan  pelaksanaan  pengelolaan  sarana  prasarana,  dan  urusan  

rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi;  

3)  Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;  

4)  Penyiapan  pelaksanaan  layanan  hukum  dan  kerja  samadalam  

Wilayah Provinsi; 

5) Penyiapan   pelaksanaan   urusan   tata   persuratan, kepegawaian,   

keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;  

6) Penyiapan pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan  Badan  Narkotika 

Nasional Provinsi  
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Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  Bagian  Umum  

Badan  Narkotika nasional Provinsi Lampung membawahi tiga sub bagian, 

yaitu :  

a) Sub Bagian Perencanaan 

b)  Sub Bagian  Sarana Prasarana  

c) Sub Bagian Administrasi  

 

c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, 

dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; 

2) Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di 

bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;   

3) Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 

alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah 

Provinsi;  
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4) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 

bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada 

BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan  e. Penyiapan pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.  

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: 

a) Seksi Pencegahan;  

 Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, 

pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi 

dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.  

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.  

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan 

pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 

kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 

pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. 
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d. Bidang Pemberantasan  

Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.  

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberantasan 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam 

wilayah Provinsi;  

2) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan 

kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika 

dalam wilayah Provinsi;  

3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen 

teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam 

rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;  

4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan 

terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan 

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol 

dalam wilayah Provinsi;   

5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam 

wilayah Provinsi;  
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6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai 

pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;  

7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam 

wilayah Provinsi;   

8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 

bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; 

dan  

9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 

pemberantasan dalam wilayah Provinsi.   

Bidang Pemberantasan terdiri atas:  

a) Seksi Intelijen 

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan 

intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan 

produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN 

kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam 

wilayah Provinsi. 

b) Seksi Penyidikan 

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan 
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penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, penyidikan tindak 

pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada 

pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 

BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah 

Provinsi.   

c) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.  

Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi 

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, 

pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan 

supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan 

P4GN dalam wilayah Provinsi.  

 

e. Bidang Rehabilitasi  

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam 

melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :  

1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, 

dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam 

wilayah Provinsi;  
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2) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu 

narkotika dalam wilayah Provinsi;  

3) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau 

pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;   

4) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan 

pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna 

dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;   

5) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan 

perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu 

narkotika dalam wilayah Provinsi; dan  

6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di 

bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan  

7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang 

rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.  

Bidang Rehabilitasi terdiri atas : 

a) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi 

Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan 

rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi 

penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan 
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lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi 

P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN 

dalam wilayah Provinsi. 

b) Seksi Pascarehabilitasi 

Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana 

strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan 

layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke 

dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan 

supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan 

P4GN dalam wilayah Provinsi. 

 

f. Kelompok jabatan fungsional  

Kelompok jabatan fungsional di BNN Provinsi Lampung 

mempunyai tugas:  

1) Penyuluh  

2) Penyidik. 3 

 

 

                                                           
 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor  3  Tahun  2015   Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja  Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan  Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota. 
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3. Kewenangan 

Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, 

namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas 

dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN 

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

 

D. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

1. Visi  

Memperhatikan visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Repubik 

Indonesia yang tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 

(BNN) 2015-2019 adalah :  

“ Mewujudkan masyarakat Lampung yang sehat, bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” 

2. Misi  

Misi dari BNNP Lampung adalah :  

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Provinsi 

Lampung dalam upaya P4GN”.4 

 

E. Kebijakan dan Program Prioritas P4GN Di Provinsi Lampung 

Dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, sasaran 

strategis, arah kebijakan, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan 

                                                           
 4 Sumber : Dokumentasi  BNNP Lampung, Tahun 2018 
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targetnya. BNNP Lampung  memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) dan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(program teknis). 

Untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya 

adalah program untuk mendukung P4GN di Provinsi Lampung, yaitu kegiatan 

rutin dan layanan operasional perkantoran. Program teknis BNNP yaitu 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 

Provinsi Lampung. Pelaksanaan Program ini ditentukan dengan Target Kinerja, 

sehingga pelaksanaan P4GN dapat dilakukan secara terukur dan dapat dinilai serta 

dilakukan secara efisien.5 

Berdasarkan data penelitian yang terdapat di lapangan, program kerja yang 

dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) di 

BNNP Lampung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai tugas 

dan fungsi di bagi menjadi dua seksi dapat diuraikan sebagai berikut;  

1. Seksi pencegahan  

a. Advokasi ,  

 Sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain atau instansi lain untuk 

mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba. Seperti yang dikatakan oleh 

Isma Rizanti Kepala seksi pencegahan BNNP Lampung ; 

  “Advokasi yang diharapkan adalah keluarnya kebijakan  mengenai 

P4GN di instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Fungsi advokasi 

sendiri yaitu mengajak instansi pemerintah, instansi swasta, institusi 

                                                           
 5 Sumber : Dokumentasi  BNNP Lampung, Tahun 2018 



61 
 

 
 

pendidikan, dan organisasi masyarakat (ormas) untuk sama-sama aktif 

dalam melakukan pencegahan narkoba. Sifatnya dapat mempengaruhi 

secara kelompok.”6  

 

Advokasi yang dilakukan dengan instansi pemerintah atau lembaga 

masyarakat itu biasanya melalui kunjungan kerja oleh pihak BNNP 

lampung dan membangun kerjasama. Untuk saat ini sudah terdapat 

himbauan atau surat edaran dari Pemerintah yang mewajibkan suatu instansi 

itu memiliki ; 

1) Membentuk satuan tugas di unit kerjanya. 

2)  Mengadakan penyuluhan, sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan 

kerjanya.  

3) Tes urin mandiri. 

Dengan dasar ini maka instansi tersebut dapat mengajukan 

surat undangan permintaan / kerjasama kepada BNNP Lampung 

dalam pelaksanaannya.7 

 

b. Diseminasi 

 Sebuah tugas pemberian layanan informasi kepada masyarakat untuk 

dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Bentuk kegiatannya 

melalui;  

 

                                                           
6 Isma Rizanti, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 23 juli 2018. 
7 Isma Rizanti, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 18 juli 2018. 
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1) Sosialisasi 

  Kegiatan sosialisai yang dilakukan berupa sosialisasi 

memperkenalkan  adanya Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung (BNNP Lampung) yang bertujuan dalam upaya 

Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain 

memperkenalkan BNNP Lampung, sosialisasi mengenai apa itu 

narkoba, jenis-jenisnya, dampak Penyalahgunaan narkoba, 

hukuman menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.  

2) Penyuluhan 

 Penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi dan 

meningkatkan kesadaran kepada semua kalangan mengenai bahaya 

narkoba dan pencegahan Penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan 

biasanya dilakukan di kampus-kampus atau sekolah-sekolah . Untuk 

sekolah, biasanya seorang penyuluh menjadi Pembina upacara pada 

sekolah tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, 

penulis melihat langsung pada saat kegiatan penyuluhan. 

 Dari hasil wawancara dengan Ibu Isma Rizanti metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan yakni dengan  metode 

ceramah, memberikan tayangan video, tanya jawab dengan peserta, 

dan kadang membagikan souvenir. 
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3) Publikasi media  

  Publikasi dapat dilakukan melalui media-media yang ada 

seperti iklan televisi, radio, baliho dan internet. Mengenai diseminasi 

informasi , seperti yang telah di sampaikan oleh Fhata Z’af Al Ali 

selaku staf pencegahan, bahwa ; 

 “Diseminasi itu sifatnya juga mempengaruhi kepada individu 

yang belum tahu menjadi tahu , yang tahu jadi lebih 

memahami,sehingga masuklah kegiatan penyuluhan, 

sosialisasi, pemanfaatan media online, surat kabar, televisi  

yang sifatnya dapat mempengaruhi secara individual”.8 

 

   Penyuluhan di BNNP Lampung itu ada dua , penyuluh pencegahan dan 

penyuluh dayamas namun di sini penyuluh hanya dari seksi pencegahan 

belum ada di seksi dayamas. Hal lain yang dikatakan oleh Lita sebagai tim 

penyuluh bahwa ; 

 “Untuk upaya pencegahan narkoba lainnya untuk menurunkan angka 

penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah pendekatan seimbang 

antara demand dan supply. Jadi seksi pencegahan menekan demand 

dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika mulai 

sejak dini.”9 

 

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  

a. Pemberdayaan alternatif 

  Pemberdayaan alternatif merupakam program pemberdayaan pada 

masyarakat yang di nilai rawan, bahaya, dan rentan terhadap 

                                                           
 8 Fhata Z’af Al Ali, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung ,18 juli 2018. 

 9 Lita, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung ,18 juli 2018. 
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penyalahgunaan narkoba. Saat ini pemberdayaan alternatif yang aktif 

berjalan ada di aceh yaitu program grand design development sejak tahun 

2015 hingga sekarang tahun 2018. Keberadaan lokasi tersebut yang terdapat 

banyak ladang ganja, petani ganja lalu kemudian di alihkan pada alternative 

lain agar tidak menjadi seperti hal kemungkinan  tersebut.  

 Untuk di lampung belum ada grand design development, namun 

terdapat pelatihan tertentu seperti pengembangan kapasitas yang sifatnya 

seperti kegiatan workhshop dalam bentuk pelatihan dan lokakarya. Seperti 

yang telah disampaikan oleh kasi pemberdayaan masyarakat Eddy Marjoni ; 

  “Pemberdayaan alternative, merupakam program pemberdayaan 

masyarakat yang di nilai rawan, bahaya, dan rentan terhadap 

penyalahgunaan narkoba Pemberdayaan aternative di sini 

pemberdayaan masyarakat agar tidak menjadi korban, kurir atau 

pengedar agar tidak masuk ke dalam lingkaran narkoba. Seperti 

pelatihan life skill sebagai  pemberdayaan dalam mencari suatu mata 

pencarian yang di laksanakan dengan bekerjasama dengan BNN Kota 

yang ada di lampung.”10 

 

b. Pemberdayaan masyarakat  

 Pemberdayaan masyarakat, merupakan pemberdayaan masyarakat pada 

3 lingkungan masyarakat yaitu, ada pemerintah yang di berdayakan, swasta 

di berdayakan , dan institusi pendidikan juga di berdayakan. Melalui tahap 

pelaksanaan rapat kerja, bimbingan teknis, dan training of trainer (TOT). 

1) Rapat kerja merupakan mengundang instasi atau lembaga masyarakat  

terkait dan pemaparan masalah-masalah yang sedang berkembang  

                                                           
10 Eddy Marjoni, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 18 juli 2018. 
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dalam membangun sinergitas mengenai masalah P4GN di lingkungan 

tersebut.  

  Lalu bekerja sama dalam membuat kawasan bebas narkoba 

yang dilakukan di beberapa universitas, misalnya untuk mahasiswa 

baru dilakukan test urin atau diminta surat keterangan bebas narkoba, 

tujuannya adalah agar mahasiswa yang masuk universitas sudah 

tersaring terlebih dulu sehingga nanti disana tidak ada satu mahasiswa 

yang akan merusak mahasiswa yang lain. Karena satu saja mahasiswa 

yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ketika masuk ke lingkungan 

yang bersih dia akan mengajak orang lain, dan biasanya orang tersebut 

merupakan kurir, penjual kecil-kecilan, dengan mengajak orang lain 

memakai narkoba secara gratis.11 

2) Bimbingan teknis adalah kegiatan pengembangan kapasitas 

informasi mengenai P4GN yang dilakukan secara bertahap yang 

laksanakan dalam tiap periode 2 sampai 3 kali pertemuan, yaitu ; 

(a) Monitoring, secara umum membahas mengenai masalah 

P4GN. 

(b) Evaluasi , selama tiap tahun melihat hasil perkembangan 

dari program P4GN. 

Kendala dalam bimbingan teknis sendiri adalah progress nya 

lambat karena mulai dari anggaran dan instansi terkait juga 

                                                           
11 Eddy marjoni, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 18 juli 2018. 
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mempunyai jadwal timeline lain yang tidak sama atau berbenturan 

dalam pelaksanaan saat bimtek. 

3) Training of trainer (TOT), adalah sebuah bentuk usaha 

pelatihan yang di lakukan dalam kegiatan  yang dilaksanakan dalam 

beberapa kali pertemuan. 

 Sehingga dari pemberdayaan masyarakat yang telah di latih ini 

diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dari BNNP Lampung 

yang kemudian di bentuk menjadi satgas, relawan, dan penggiat anti 

narkoba mengenai P4GN. Hal ini ditegaskan oleh penyuluh seksi 

Pencegahan Fhata Z’af Al Ali bahwa ; 

 “Satgas, penggiat dan relawan anti narkoba itu merupakan stake 

holders yang sebelumnya telah di bentuk oleh BNNP Lampung 

yang berperan untuk di instansi atau lembaganya sendiri, misal kita 

ingin bergerak namun anggaran di BNN minim makanya 

dibutuhkan mereka untuk membuat, merancang dan menjalankan 

program P4GN di instansi mereka.”12 

 

Ada beberapa sekolah yang meminta  untuk dibentuk relawan, 

yang mana relawan-relawan ini akan menjadi perpanjangan tangan BNNP 

Lampung untuk melindungi sekolah mereka sendiri. Untuk saat ini belum 

bisa di hitung pasti Jumlah satgas, relawan dan penggiat anti narkoba yang 

aktif ada di lampung karena tidak semua intstansi tersebut memberi laporan 

dan  hanya ada beberapa yang mereport ke BNNP Lampung. Sehingga tidak 

bisa di data dengan baik oleh BNNP Lampung. Sejauh ini BNNP Lampung 

                                                           
 12 Fhata Z’af Al Ali, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung ,18 juli 2018. 
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berusaha memaksimalkan dan memanfaatkan anggaran yang ada serta 

jumlah personil yang sebenarnya masih di katakan kurang dalam rangka 

mensosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. 13 

Dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat dapat 

mengambil bagian ,berperan aktif, dan mengoptimalkan dalam upaya 

P4GN. Dalam hal ini seksi pencegahan memberi penyuluhan atau 

sosialisasi, sedangkan seksi pemberdayaan masyarakat yang melakukan test 

urin, karena pada dasarnya seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan 

berada dalam satu bidang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

bidang P2M Bapak Alamsyah bahwa seksi pencegahan dan seksi 

pemberdayaan saling terkait. 

Ketika Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada 

tanggal 26 juni,, masih banyak remaja atau masyarakat belum mengetahui 

hari tersebut. Terlihat dari antusias masyarakat yang masih kurang terlihat 

pada Hani, mungkin juga karena banyak nya hari-hari besar nasional dan 

publikasi terkait hani masih kurang di media-media. Biasanya hanya orang-

orang yang pernah terlibat dengan narkoba yang mengetahui hani. Pada 

peringatan HANI tahun 2018 dominan berbicara mengenai korban 

penyalahguna itu sendiri, orang-orang yang sudah terlanjur 

menyalahgunakan narkoba. 

                                                           
13 Alamsyah , wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 18 juli 2018. 
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Seperti yang telah disampaikan oleh kasie Pencegahan Ibu Isma 

Rizanti; 

“Konsepnya tahun ini  pelaksanaan HANI di  loka rehabilitasi 

kalianda lampung selatan kegiatannya berbagai cabang perlombaan 

yang diadakan seperti futsal, catur, badminton, lebih pada olahraga. 

Peserta juga diikuti oleh pelajar-mahasiswa, masyarakat sekitar 

lingkungan loka kalianda lampung selatan,  para pegawai BNN 

Provinsi/Kota lampung sendiri dan beberapa para pasien yang 

sedang menjalani rehabilitasi (resident).”14 

 

Evaluasi yang dilakukan pada program kegiatan adalah belum ada 

Perda mengenai P4GN, sehingga jika tidak ada dasar maka tidak bisa 

berjalan dengan baik. Saat ini perda sedang dirancang di DPRD dan untuk 

menjadi dasar dalam pengganggaran.  

Ketika mempunyai anggaran, BNNP Lampung memasang iklan, 

yang memberikan nasehat berbentuk gambar ataupun tulisan atau 

keduanya, yang mana nasehat tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk 

tidak menggunakan narkoba. Sedangkan untuk media non elektronik 

menggunakan media cetak, misalnya memasang iklan di koran, majalah 

dan tabloid, namun dalam hal ini biasanya akan terkendala dengan 

keterbatasan anggaran dikarenakan iklan itu suatu promosi, jadi jika ingin 

menayangkan iklan harus mempunyai anggaran yang besar . 

Saat ini juga masih banyak kendala yang di alami oleh bidang P2M 

BNNP Lampung termasuk pada dari segi anggaran dan jumlah personil 

yang kurang. Sampai saat ini kami berusaha memkasimalkan dan 

                                                           
 14 Isma Rizanti, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung ,18 juli 2018. 
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mengoptimalkan personil yang ada dan anggaran dana sebaik mungkin. 

Karena terlepas dari kreativitas untuk melakukan pencegahan, anggaran 

salah satu dasar modal untuk melakukan fungsi dan tugas.  

Namun, meski anggaran termasuk salah satu permasalahan, bidang 

P2M tidak menganggap itu sebagai kendala yang akan membuat mereka 

tidak melakukan program sama sekali, bagi mereka ada atau tidak adanya 

anggaran, program tetap dijalankan dengan memilih program yang  sesuai 

dengan anggaran yang ada, meskipun itu hanya program sederhana.15 

BNNP Lampung sendiri tidak terfokus menangani pada satu 

bidang atau usia tertentu, melainkan memaksimalkan sasaran dalam upaya 

Pencegahan Penyalahgunaan narkoba ini pada semua kalangan baik tua, 

remaja dan anak-anak yang saat ini penyebaran narkoba begitu mudah di 

dapatkan oleh siapa saja.  

Tujuan dari berbagai kegiatan bidang P2M yang telah dipertegas 

oleh Kepala bidang P2M Bapak Alamsyah adalah ;  

“Tujuan kami dalam melakukan program-program kegiatan upaya 

pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yaitu berkurangnya jumlah 

pengguna ataupun penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.”16 

 

 

 

 

                                                           
 15 Isma Rizanti, wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung ,18 juli 2018. 

 16 Alamsyah , wawancara, Kantor BNNP Lampung, Bandar lampung , 18 juli 2018. 
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F. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung 

1. Untuk mendukung Visi dan Misi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung dalam upaya P4GN, maka menetapkan tujuan sebagai berikut : 

“Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” 

2. Sedangkan Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah :  

“ Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan  dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi 

Lampung”. 

 


