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Abstact
This research is about how the impact of globalization in a Semi Phery-Phery State. The 

problems taken by the writer is trying to find the links and impacts happening of foreign investment 
with night club industries in Batam City.  

This research uses Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi's Theory, which the distribution of 
power and profits, The Semi Phery-Phery States get profits less than The Core States. As a result of the 
dependency relationship then emerging national policy influenced the political power of the capitalist. 
In addition, this study also uses Marjorie Ferguson's Theory, which essentially has turned 
globalization into in asset that caused change or loss local identity. The most sources of data collection 
on this research is qualitative research methods with using the library research technique, observation 
and interview. 

This research shows the impact of capitalism , specifically relationship between foreign 
investment that supports the globalization of western culture in the city of Batam . The habits of the 
expatriates and tourists in Batam make night club  industries grow fast, and the influence has received 
support from local residents that prostitution can not be avoided . 
 
Keywords :The Ethics of Expatriate and Tourism Development: Geographies Strategic , Mobility, 
and Night club Industries 

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai 
model kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak globalisasi (Studi 
Kasus Masuknya Tenaga Kerja Asing Ke Kota Batam).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan 
fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan masuknya tenaga kerja asing di 
Kota Batam. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai model 
kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak globalisasi (Studi Kasus 
Masuknya Tenaga Kerja Asing Ke Kota Batam). 
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Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada 
metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas 
merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, 
jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga 
menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian yang akan dibahas. 

Dalam menjelaskan dan memaparkan guna menghantarkan pada penjelasan 
yang sistematis mengenai permasalahan yang di bahas ini maka dibutuhkan sebuah 
acuan untuk membatasi permasalahan ini sehingga menuju sebuah hipotesa yaitu teori 
yang relevan. Teori adalah pernyataan yang menjelaskan generalisasi sehingga 
sebagai sarana eksplanasi. Disamping itu teori adalah sarana yang paling efektif. Dan 
dalam proses eksplanasi itu, teori membantu kita mengorganisasikan dan menata fakta 
yang diteliti.1 

Untuk mempermudah dalam menjelaskan permasalaah yang sedang dibahas, 
maka perlu di tetapkan apa yang harus ditelaah atau diamati dalam mempelajari 
hubungan internasional, yaitu hal yang harus dipakai sebagai unit eksplanasi dan pada 
tingkat mana analisa harus di tekankan. Pada kasus pertumbuhan tempat usaha 
hiburan malam di kota Batam ini melihat dari efek yang di timbulkan dari investasi 
asing yag beroperasi di dalam negeri di rasa tidak bisa menyaring berbagai pengaruh 
luar yang berdampak pada budaya , gaya hidup dan moral bangsa.  

Masuknya kapitalis sebagai produk globalisasi yang di bawah ke negara 
penerima mau tidak mau harus mengikuti semua aturan main yang di tetapkan negara 
Maju. Karena dalam proses masuknya globalisasi , kapitalis akan muncul dengan 
berbagai kesepakatan kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana tujuan negara-
negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan 
tanpa rintangan batas teritorial negara. 2 

Kapitalis yang masuk mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan 
hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, 
batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional 
dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Dan di sinilah globalisasi 
dapat di rasakan, di mana satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam 
negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang 
masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik termasuk hadirnya human 
capital atau pekerja asing.3 
                                                           
1 Mohtar Mas’oed, ILmu Hubungan Internasional dan Metodelogi, LP3ES,Jakarta 1990, hal 184. 
2 Goodpaster, G. and Ray, D, 2000, “Trade and Citizenship Barriers and decentralization”, The 
Indonesian Quarterly, Vol. 28 No. 3 (Third Quarter). 
3 Pirrita Sorsa, 2003, “Special Investment Incentives May Come at a High Cost to the Economy”, 
Capital Issue, No. 9, 8-14 March. 
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Namun Pandangan serupa di ungkapkan oleh para pemikir hubungan 
internasional aliran globalis yang tertuang dalam buku International Relations Theory 
: Realism, Pluralism, Globalism, tulisan Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Di mana 
dalam pembagian kekuasaan dan keuntungan, Negara-negara Berkembang mendapat 
perolehan yang lebih sedikit dari pada Negara-negara Maju. Akibat dari hubungan 
ketergantungan tersebut maka kebijakan nasional Negara Berkembang di pengaruhi 
power politic dari kapitalis tersebut. Sehingga terjadi kemiskinan pada masyarakat di 
Negara Berkembang, karena kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan 
kapitalis bukan masyarakat Negara Berkembang.4 

Lebih jauh lagi menurut Dependency Theorist mengenai domestic forces, 
Negara penerima bukan merupakan actor yang pasif dalam hubungan ketergantungan 
ini.5Faktor-faktor seperti konglomerat lokal, peran negara, struktur sosial dan 
pengelompokan kelas ternyata berperan dalam mendukung kapitalisme internasional. 

Jauh Menurut Wallerstein, globalisasi sebagai proses pembentukan sistem 
kapitalis dunia. Kapitalisme semakin kuat, dan peran masyarakat di dalam sistem 
kapitalisme semakin besar sebagai konsekuensi dari pembagian kerja sistemik yang 
mendunia. Hubungan-hubungan politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi 
yang bersifat mendasar, sedang kebudayaan dan agama berada dalam posisi 
pinggiran. (epiphenomenal)6 Dalam kerangka ekonomi, globalisasi ditandai 
liberalisasi perdagangan yang tidak lagi mengenal batas geografi. Dalam perspektif 
liberalisme, aktor non-negara merupakan aktor utama dan primer dalam ekonomi. 

 Peran Negara bersifat skunder, sekedar sebagai penjamin berlangsungnya 
pasar bebas. Kondisi ini mendorong meningkatnya perusahaan multinasional. Dalam 
aktifitas perusahaan tersebut juga terdapat, perkembangan teknologi dan informasi 
mendorong pesatnya interaksi ekonomi antar negara melalui perdagangan, arus 
finansial dan migrasi penduduk maupun perusahaan yang melahirkan integrasi 
ekonomi dunia.7 Globalisasi ekonomi ini bercirikan adanya unsur terpenting yakni 
proses globalisasi kapital. 

Kehidupan masyarakat yang terbuka dan bebas merupakan sikap yang tampak 
pada masyarakat Negara Berkembang yang notabene belum siap menerima masuknya 
globalisasi dalam kehidupan. Sehingga munculnya teori baru yang di anggap lebih 
maju dan modern. Teori Globalis sendiri bukanlah sebuah fenomena baru dalam dunia 
hubungan internasional. Menurut Jan Aart Scholter apabila globalisasi dipandang 
                                                           
4 Paul R. Viotti, Mark V, Kauppi, International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism (new 
York : Macmillan Publishing Company, 1993), hal. 451-457. 
5Ibid 
6 Roland Robertson, Globalization Social Theory and Global Culture. (, London: Sage, 1992), hal.14-
15. 
7 Rusdiyanta,”Peran Negara dalam Menghadapi Globalisasi”. Dalam Jurnal Transnasional, Vol.5, 
No.2 Desember 2010 
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4 Paul R. Viotti, Mark V, Kauppi, International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism (new 
York : Macmillan Publishing Company, 1993), hal. 451-457. 
5Ibid 
6 Roland Robertson, Globalization Social Theory and Global Culture. (, London: Sage, 1992), hal.14-
15. 
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sebagai pergerakan, berarti tidak ada yang baru dalam globalisasi.8 Untuk menjawab 
sejak kapan globalisasi dimulai sebenarnya tidak ada jawaban tunggal, tergantung 
yang memandang.9Globalisasi sering dikaitkan dengan berbagai istilah yakni 
internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi dan deteritorialisasi. 

Madsud dari internasionalisasi adalah sesuatu yang menjadi internasional, 
liberalisasi adalah menjadi lebih bebas, universalisasi adalah menjadi lebih luas dan 
universal, westernisasi yakni kebarat-baratan, dan deteritorialisasi dimana jarak dan 
geografi sudah tidak ada batas. Sedangkan dimensi globalisasi menyangkut ekonomi, 
politik, sosial-budaya, lingkungan. Namun dalam perkembangannya hingga kini, 
aspek globalisasi tidak hanya mengarah pada segi itu saja, sebut saja gaya hidup, 
fashion, industri hiburan dan sebagainya juga mengalami arus globalisasi yang sangat 
berdampak pada masyarakat global. 

 Dalam gaya hidup misalnya terjadi homogenisasi pada masyarakat global, 
mereka berusaha untuk meniru apa yang sedang menjadi tren seperti suka ke club 
malam, minum-minuman keras sampai ke arak kebutuhan seksual. Sehingga gaya 
hidup masyarakat global menjadi homogen. Untuk itu dari kasus masyarakat kota 
Batam sendiri telah tampak pergeseran etika , moral dan kebiasaan untuk 
menyamakan dengan negara luar contohnya Singapura. Sehingga nilai-nilai 
kebudayaan negara sendiri semakin terkikis dengan adanya fenomena tersebut. 

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, 
termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai 
(values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga 
masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan 
aspek-aspek kejiwaan (psikologis), yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. 
Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah 
laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang 
bersangkutan.  

Globalisasi menurut Lucian W. Pye sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-
nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world 
culture) telah terlihat sejak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat 
ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia 
ini.10 
                                                           
8 Scholte, Jan Aart. 2000. Globalization: A Critical Introduction. St. Martin Press, New York. hal 146. 
9 Wardhani, Baiq L.S.W, 2012 , Globalization, materi disampaikan pada kuliah Pengantar Ilmu 
Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.  11 Desember 
2012. Di akses dari http/:Globalisasi teory.com/geo.html , pada  2 Oktober 2013 

10Rudy, T May . “Hubungan Internasional Kontemporer & Masalah-Masalah Global”Bandung, Refika 
Aditama, 2003, hal 76. 
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Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada 
awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media 
menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan 
tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan, hal ini 
menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. 

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan11

a. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. 
b. Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses 

suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. 
c. Berkembangnya turisme dan pariwisata. 
d. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. 
e. Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain 

lain. 
f. Bertambah banyaknya event-event berskala global. 
g. Persaingan bebas dalam bidang ekonomi 
h. Meningkakan interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media 

massa 
Dampak negatif globalisasi antara lain: 

a. Informasi yang tidak tersaring 
b. Perilaku konsumtif 
c. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit 
d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk 
e. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau 

kebudayaan suatu negara 
Globalisasi adalah suatu kondisi di mana tak satupun informasi yang dapat 

ditutup-tutupi, semua transparan. Akibatnya, pola hubungan manusia menjadi 
semakin luas, bukan saja pribadi dengan pribadi, melainkan juga semakin terbukanya 
komunikasi yang simultan, mengglobal sehingga dunia menjadi meminjam istilah 
Marshall McLuhan ‘desa besar’ atau global village.12 

 Sesuai makna globalisasi menurut Ferguson Marjorie, Salah satu pemaknaan 
terhadap globalisasi dikatakan bahwa globalisasi merupakan “both a journey and 
destination: it signifies a historical process of becoming, as well as an economic and 
cultural result; that is arrival at the globalized state” (suatu perjalanan sekaligus juga 
tujuan: ia menentukan sejarah proses menjadi serta hasil ekonomi dan budaya; yakni 

                                                           
11Ibid, hal 78. 
12Selu Margaretha Kushendrawati, Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: 
Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial  Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 10, No. 2, Desember 
2006: 49-57 
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sampai pada keadaan yang mengglobal. 13Globalisasi pada hakikatnya ternyata telah 
membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup 
masyarakat.  

Di tambah lagi Mill mengatakan, adanya demontrasi budaya barat yang di 
bawa oleh turis dan para expatriate, melahirkan berkembangnya budaya 
konsumenrisme di kalangan masyarakat lokal. Demontration effect ternyata 
memunculkan keinginan masyarakat lokal ,14untuk bersikap dan berpenampilan sama 
dengan para turis asing yang berasal dari negara yang lebih kaya tersebut.15 Sehingga 
muncul konsumenrisme, dengan iming-iming akan mengubah mereka menjadi “anak 
gaul”. Selain akan terlihat lebih modern, juga dapat menarik laki-laki dan mudah 
memperoleh pekerjaan. Barang-barang yang bersifat western juga menjadi impian 
mereka, seperti handphone, t-shirt dan jeans ketat. Makanan fast food seperti Mac 
Donald, Kentucky Fried Chiken di kalangan perempuan lokal. 16 

Kata globalisasi tentunya sudah tak asing lagi di telinga. Di era globalisasi 
seperti saat ini, perkembangan informasi dan komunikasi yang terjadi di berbagai 
belahan dunia dengan mudah diketahui manusia, contohnya melalui internet. Tidak 
hanya itu saja, perkembangan tekhnologi juga sangat pesat dalam era globalisasi ini.  
Namun, definisi dari globalisasi itu sendiri masih rancu. Menurut Smith dan Baylis,  
Globalisasi berarti proses dari meningkatnya hubungan diantara masyarakat yang 
bahkan berada di salah satu bagian di dunia yang semakin lama semakin mempunyai 
pengaruh pada orang-orang maupun masyarakat yang berada jauh17. 

 Menurut Jackson dan Sorensen globalisasi adalah meluas dan meningkatnya 
hubungan ekonomi, sosial, hingga budaya yang melewati batas-batas internasional.18 
Dari pernyataan tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah semakin 
meningkatnya hubungan dan pengaruh antar masyarakat dunia tanpa mengenal batas 
wilayah  dalam berbagai aspek kehidupan. Sebenarnya, globalisasi bukanlah hal yang 
baru. Bahkan menurut Smith dan Baylis globalisasi adalah tahap akhir  dari 
kapitalisme internasional sehingga dampak negatif dari globalisasi pun t idak dapat 
terhindarkan. 
                                                           
13Anoegrajekti, Novi. 2003. “Identitas Dan Siasat Perempuan Gandrung” Dalam Jurnal Srinthil. No. 3 
Tahun 2003. 
14Mill, Robert Christie. Tourism : The International Business. London: Prentice Hall International 
Editions, 1990. hal 163-166. 
15 Martin Oppermann, Tourism in Developing Countries (London: Internasional Thomson Busness 
Press.1997), hal 117. 
16 Yasrah Amir Piliang. Perempuan dan Mesin hasrat kapitalisme: Komodifikasi Perempuan dalam 
Program hiburan media telavisi.,(Yogyakarta:LP3Y, 2010) hal 75. 
17 John Baylis and Steve Smith, Globalization of world Politics, An Introduction to international
relation (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal.8 
18 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005), hal.266. 
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Semenjak berakhirnya Perang Dingin, penyebaran ideologi liberalisasi 
semakin meluas. Dengan meluasnya penyebaran ideologi liberalisasi tersebut seakan 
– akan tidak ada lagi batas dalam dunia. Hal ini tercermin melalui perdagangan bebas, 
budaya asing yang masuk dengan mudah, dan lain-lain. Dalam lingkungan ekonomi 
tanpa batas ini, pemerintahan nasional tidak lebih sekedar transmission belt bagi 
kapitalis global, atau secara lebih singkat sebagai institusi perantara yang menyisip 
diantara pemerintahan lokal dan regional yang sedang tumbuh, serta mekanisme 
pengaturan global.19 

Dalam kaitannya dengan globalisasi, Kenichi Ohmae mengatakan bahwa 
dalam pasar dunia yang semakin kompetitif sekarang ini, nation-state tidak lagi 
mempunyai sumber-sumber yang tanpa batas yang dapat dimanfaatkan secara bebas 
untuk mendukung mewujudkan ambisi mereka. Sehubungan dengan aliran riil 
aktivitas ekonomi, Negara-negara bangsa telah kehilangan perannya sebagai unit-unit 
partisipasi yang bermakna dalam ekonomi dunia yang tanpa batas. 20 

Dalam dunia baru yaitu dunia tanpa batas (the borderless world), Ohmae 
mengatakan bahwa Negara-negara bangsa dan penguasaan terhadap pembangunan 
tidak lagi memainkan peran penting. Bahkan menurut Keohane & Nye semakin 
memudar, dan secara meyakinkan digantikan oleh peran penting lain nonteritorial 
yang semakin meningkat seperti perusahaan multinasional, gerakan-gerakan 
transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.21 Sehingga Globalisasi bisa di 
anggap sebagai sebuah kajian baru dalam hubungan internasional yang menjadi titik 
penting dalam eksistensi negara. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Budaya asing yang masuk ke indonesia berdampak sangat buruk dengan nilai-

nilai kebudayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, karena Indonesia dengan 
mudah meniru budaya, perilaku, cara bergaul, dan berpakaian sangat tidak sesuai 
dengan budaya Indonesia. Dampak negatif yang terlihat jelas pada kota Batam 
diantaranya goncangan budaya atau sering disebut dengan culture shock, ini terjadi 
karena adanya anggota masyarakat yang tidak siap menerima perubahan-perubahan 
akibat budaya asing yang masuk, misalnya adanya penggusuran karena ada 
                                                           
19 Budi Winarno, “Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi”, dalam Jurnal Hubungan Internasional, 
Vol.II No.1, Mei 2004. 

20 Kenichie Ohmae, Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi 
Regional di Dunia Tak Terbatas. (Yogyakarta: Qalam, 2002), hal.16-17.
21 Keohane and Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little Brown, 
1977), hal.3. 
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Vol.II No.1, Mei 2004. 
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pembangunan gedung atau bangunan, sukarnya mencari lahan tempat tinggal maka 
hal ini membuat mereka frustasi dalam menghadapi biaya hidup yang semakin besar 
akhirnya mereka pun melakukan perilaku menyimpang.22 

Selain itu akan terjadinya pergeseran nilai budaya di Batam yang 
menimbulkan kebimbangan, karena masuknya usur-unsur budaya asing yang sangat 
cepat dan pesat mengakibatkan perubahan sosial yang berkesinambungan, akibatnya 
masyarakat yang mengalami kebimbangan, dimana mereka tidak mempunyai 
pegangan menyebabkan anggota masyarakat tidak mampu mengukur tindakannya. 
Kebimbangan yang dialami masyarakat Batam dapat mendorong perbuatan 
menyimpang seperti pergaulan bebas, munculnya sifat konsumerisme. 
Masuknya unsur-unsur asing yang diadopsi oleh masyarakat Batam dianggap dapat 
mengancam nilai-nilai, tatanan hidup, gaya hidup, sikap, dan pikiran. Hal ini 
merupakan salah satu akibat dari adanya keterbukaan dan hubungan dengan bangsa 
lain. Yang celakanya kebudayaan orang-orang Barat tersebut yang sifatnya negatif 
dan cenderung merusak serta melanggar norma-norma ke timuran sehingga ditonton 
dan ditiru oleh orang-orang terutama para remaja yang menginginkan kebebasan 
seperti orang-rang Barat. Kebudayan-kebudayaan Barat tersebut dapat di mulai dari 
pakaian dan mode, musik, film sampai pada pergaulan dengan lawan jenis.23 

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan 
investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan 
tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena 
investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan 
secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga 
kelangsungan usaha dan investasinya.  

Baik dari investasi asing industri pabrik ataupun investasi asing di bidang 
pariwisata, ke dua-duanya mempunyai andil besar pada kehadiran para expatriate di 
kota Batam. Batam sebagai salah satu pusat industri galangan kapal dan kawasan 
perdagangan bebas. Awal 1990-an, arus expatriate datang ke Batam meningkat. 
Bukan hanya pekerja-pekerja berkulit putih asal benua Amerika, Eropa, dan Australia, 
Batam saat itu datangi banyak pekerja dari Jepang dan Korea Selatan.24 Tentunya 
kota Batam sebagai negara penerima mau tidak mau harus siap dengan kedatangan 
para expatriate ini. Batu Ampar adalah kawasan yang sengaja disiapkan bagi pabrik 
investasi asing ini. Peristiwa ini ternyata juga telah mengalami peningkatan sampai 
saat ini.  

                                                           
22Rudy, T May .op,cit. hal 76 
23Roland Robertson,op.cit,.hal.32 
24Yunus Suchari,”Berawal di Kampung Bule”, Majalah Batam Pos dari Sudut Pandang Lain EDISI 42, 
hlm.8,  Minggu III NOV EMBER 2013. 
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Diagram 3.1. Perkembangan tenaga Kerja Asing di Kota Batam (2008-2012) 
Sumber : Badan Pengusahaan Batam, Development Progress of Batam 
Peningkatan jumlah tenaga kerja asing di batam, dari tahun 2008-2012 ini 

merupakan bukti begitu kuatnya eksistensi asing dalam pasar modal domestik. 
Walaupun dalam pelaksanaannya lebih banyak tenaga kerja domestik dalam 
aktifitasnya namun mayoritas jabatannya di tempatkan pada status buruh.25 
Sedangkan para expatriate ini lebih di utamakan dalam jabatan yang lebih tinggi , 
seperti tingkat pimpinan, professional, supervisor, dan yang paling sedikit adalah 
bagian teknis  yang jumlah pekerja laki-laki sangat dominan sebanyak 5,653 j iwa 
laki-laki asing dan hanya 317 perempuan asing yang bekerja di Batam.26 Keadaan ini 
sesuai dengan harapan para investasi asing yang lebih mengutamakan tenaga ahli dari 
pada low-middle skill.  

Tabel 3.1. Keadaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing menurut Jabatan di kota 
Batam, 2012. 

No Jabatan Jumlah (Jiwa) Gaji rata-rata 
(USD) 

Jumlah yang 
dibayar 

1 Tingkat Pimpinan 717 2500 1.792.500 
2 Profesional 1130 2000 2.260.000 
3 Supervisor 591 1500 886.500 
4 Teknis 336 1200 403.200 
                                                           
25 Sumarsono, op,cit. hal.104 
26 Data Badan Pengusahaan Batam, Development Progress of Batam 
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 Jumlah 2.774  5.342.200 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 

Dari segi upah atau gaji yang diterima tenaga kerja asing (expatriate) ini 
cukup lumayan untuk bisa membeli perumahan real estate di Batam,27 termasuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik dari fisik ataupun pemuas kehidupannya. Dan 
di ketahui kebanyakan investasi asing menggaji  expatriate ini dengan dolar.28 Maka 
tidak heran jika mereka lebih di untungkan karena mata uang dollar lebih tinggi jika 
di bandingkan dengan rupiah sebagai tabungan expatriate tersebut.   

Dengan jabatan yang tinggi tersebut, ditambah dengan tingginya upah tenaga 
ahli dari negara asing, maka para pekerja asing tersebut di ketahui pada umurnya yang 
produktif ke atas. Dimana kebanyakan dari pekerja adalah lelaki.29Untuk penempatan 
pada jabatan-jabatan itu pun biasanya pria dewasa yang sudah berkeluarga namun 
tidak membawa istri dan keluarganya untuk tinggal atau menetap di Batam. 30Dari 
sinilah muncul berbagai kebutuhan hidup serta mobilitas yang tinggi di Batam baik 
dari pemenuhan sehari-hari, tempat tinggal, rekreasi atau tempat hiburan untuk 
menghilangkan kesuntukan dan termasuk kebutuhan seksual yang di cari oleh para 
pekerja asing yang tinggal di Batam.31 

Keberadaan para pekerja asing mendorong warga lokal mengembangkan 
berbagai jasa untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Mulai dari restoran hingga hiburan 
muncul bagi pekerja asing itu. Yang paling dominan di butuhkan oleh para pekerja 
asing adalah kebutuhan akan dunia malamnya.32 Kebiasaan warga negara asing di 
negara asalnya yang terbiasa dengan kehidupan hura-hura, pesta, mabuk-mabukan , 
akhirnya tidak terbendung lagi. Sehingga kebiasaannya itu di jalani juga di kota 
Batam yang sudah punya modal untuk mengembangkan dunia hiburan malam. Di 
tambah lagi kinerja yang membosankan pada aktifitas di perusahaan membawa 
mereka membutuhkan hiburan malam . T idak sedikit juga expatriate yang 

                                                           
27 Wawancara lewat telepon dengan aktivis  yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB),pada 30 
Oktober 2013. Di ketahui bahwa banyak PSK yang menjadi istri simpanan dan mendapatkan biaya 
hidup yang tinggi dari ekpatriate di salah satu perusahaan investasi asing di Batam. Setidaknya gaji 
ekspatriate selama setahun cukup untuk membeli rumah real estate di Batam, bahkan ada yang baru 
pindah langsung punya semua fasilitas mewah tersebut (khusus directur ataupun manager perusahaan). 
28Tingginya upah tenaga kerja asing,  
Di akses dari : http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=64830.0 pada 8 Desember 
2013. 
29 Data dari Badan Pengusahaan Batam, Development Progress of Batam. Lihat pada lampiran 2. 
30 Wawancara lewat telepon dengan aktivis  yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB),pada 30 
Oktober 2013. 
31 Koko Surya, Dharma.” Masalah Pelacuran dan lokalisasi,” Majalah kajian, Vol. 6 No. 2, Juni 2012.  
32 Ermina Miranti, Daya Tarik Batam sebagai daerah Investasi   
Di akses dari :, http://www.cconomiccreview.net/191/ina/cco002c.pdf, pada 30 Oktober 2013. 
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mempunyai istri simpanan di Batam yang di dapatnya melalui seringnya kedatangan 
expatriate ini di tempat hiburan malam.33 

Dalam aktifitasnya investasi asing di bidang industri ini juga sebagian besar 
adalah anak pabrik dari pusatnya yang berada di luar negeri. Selain beroperasi di 
dalam kawasan Batam tentunya ada kegiatan-kegitan yang berusan langsung dengan 
pihak pusat perusahaan yang ada di negara asalnya, seperti adanya pengecekan, 
pengawasan ataupun perjalanan dinas dari kantor pusat seperti distribusi barang 
sampai ke pabrik di Batam. Hal ini mengakibatkan adanyanya kaitan hubungan yang 
terjalin antara sesama pekerja asing tersebut, sehingga membuat semakin banyaknya 
warga negara asing yang datang ke Batam dan meluangkan waktunya untuk bisa 
menikmati hiburan malam sekedar melepas kepenatan mereka. 34 

Pergerakan wisatawan asing ini di batam tidak lain disebabkan letak geografis 
yang berada di jalur selat malaka dan berdekatan dengan negara tetangga. Sehingga 
hal inilah yang menjadi keunggulan kota berpenduduk 713.96035 jiwa ini. Batam juga 
dipenuhi pusat perbelanjaan besar seperti mal. Mal-mal besar  tersebut yaitu Nagoya 
Hill, Lucky Plaza, Centre Point, Top 100 Jodoh, Top 100 Penuin, BCS Mall, Mega 
Mall Batam Centre, Mymart, Aviari Plaza, Panbil Mall, Robinson, Plaza Aviari, dan 
banyak lagi. Jarak antar mal, terutama di kawasan Jodoh, Nagoya, dan Penuin pun 
sangat berdekatan.36 
Banyaknya pusat perbelanjaan modern juga menjadi daya tarik tersendiri. Warga 
Singapura sering belanja kebutuhannya di Batam. Terutama pada akhir pekan, hari 
Minggu dan hari libur, mereka ke Batam untuk belanja. Belanjaannya bermacam-
macam, mulai dari busana hingga sayuran dan sebagainya. Ini karena harga barang di 
Batam jauh lebih murah dibanding di Singapura sebagai Negara tetangga. 

Namun dari semua hiburan yang ada di Kota Batam, hal paling di kenal bagi 
masyarakat luar adalah kehidupan prostitusinya. Sehingga tidak heran jika Batam 
selalu identik dengan wisata seks. Hal ini karena di Batam banyak tempat-tempat 
hiburan malam yang menyuguhkan berbagai atraksi mulai dari sekedar hot dance 
hingga yang menjurus striptis maupun tempat-tempat prostitusi..37 

                                                           
33 Menurut penuturan salah satu aktivis  yayasan YPAB. 
34 Menurut Prof. Dr. Wimpie Pangkhalia, SPAND, FAACS, Seorang ahli Andrologi dan Sekssiologi 
dalam artikelnya di majalah MANTRA, Juni 2012. Berjudul Hiburan malam awal dari prostitusi.: 
Dengan Siapa?.Pada perjalanan untuk urusan pekerjaan, apalagi dengan waktu yang lumayan senggang 
dan panjang, Biasanya menyempatkan waktu untuk menikmati pertualangan hiburan malam di kota 
tersebut, sebagai penghilang kejenuhan. Dan awal dari pemicu hubungan seks dengan orang lain juga. 
35 lbid 
36Batam Surganya Belanja,  
Di akses dari: http://www.haluankepri.com/menyanyah/39549-batam-kota-wisata.html pada 3 Oktober 
2013 
37Data BPS Batam tahun 2012 
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33 Menurut penuturan salah satu aktivis  yayasan YPAB. 
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Di akses dari: http://www.haluankepri.com/menyanyah/39549-batam-kota-wisata.html pada 3 Oktober 
2013 
37Data BPS Batam tahun 2012 
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 Seperti yang terdapat pada Diagram 2.2., wisatawan asing yang datang ke 
batam di dominasi oleh turis Singapura yang mencapai 694 r ibu jiwa dan di susul 
dengan Malaysia 166 r ibu jiwa pada tahun 2012. Dan jumlah semua turis ini 
mengalami peningkatan terus menerus terhitung dari 2008-2012, seperti pada diagram 
di bawah ini. 

Diagram 3.2. Wisatawan Mancanegara ke Batam (2008-2012) 
Dalam ribuan orang 

 
Sumber : Badan Pengusahaan Batam, Development Progress of Batam 

Batam sebagai kota industri dan wisata memiliki sebuah nilai strategis dengan 
lokasi yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia yaitu negara yang dikenal 
sukses dalam perekonomian dan memiliki selisih nilai tukar mata uang yang jauh 
lebih tinggi di banding rupiah Indonesia. Kondisi ini membuat tingkat kunjungan 
wisatawan ke kota Batam dari negara Singapura dan Malaysia cukup tinggi. 
Banyaknya kunjungan wisatawan Singapura dan Malaysia memunculkan istilah yang 
cukup akrab di telinga warga Batam yang menyebut wisatawan Singapura dan 
Malaysia tersebut sebagai apek Singapura dan apek Malaysia.38 Kebanyakan apek-
apek tersebut berkunjung ke Batam secara rutin ke hotel-hotel yang sudah menjadi 
langganan tetapnya untuk menghabiskan liburan akhir pekan atau akhir bulannya 
untuk refreshing dengan bepergian ke diskotik dan tempat hiburan malam lainnya, spa 
dan massage, ataupun sekedar main golf .39 

                                                           
38 Sebutan apek , di karenakan banyak para turis(Chines) dari Singapur/Malaysia yang sudah berumur 
rutin datang untuk menikmati hiburan malam di Batam. Mereka biasanya pekerja menenga ke bawah 
pada negara asalnya.  
39 Sudarmono,” Pesona Batam bagi Turis Asing” . (Jakarta : Depdikbud), 2010. Hal 46. 
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Kota Batam sebagai daerah yang paling dekat dengan negara luar seperti 
Singapura dan Malaysia dipandang sebagai wilayah yang berpotensi besar untuk 
mengembangkan ekonomi nasional sehingga pemerintah membuat kebijakan 
ditetapkannya Batam sebagai wilayah Free Trade Zone / FTZ (kawasan perdagangan 
bebas). Tentu kebijakan ini memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan 
modal sebesar-besarnya di Batam. Hal ini dipandang oleh investor sebagai tempat 
yang srategis untuk menanamkan modal karena Batam dianggap sebagai wilayah 
terluar Indonesia yang dekat dengan negara lain. Tentu ini memberikan dampak 
tersendiri bagi kehidupan sosial budaya bagi masyarakat lokal yang secara langsung 
akan dihadapkan pada kehidupan yang serba bebas ala Barat – minuman keras, seks 
bebas, dan lainnya. 

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 /  
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan 
Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur FTZ di Batam menjadikan peluang investasi 
besar-besaran.  K eunggulan Batam dilihat oleh permerintah Indonesia ketika 
terjadinya krisis ekonomi, invesasi di Indonesia terjadi penurunan yang signifikan, 
kecuali di Batam, tetap menjadi daerah investasi yang menarik bagi investor asing. 
Pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemerintah daerah dan 
investor sebagai upaya menarik minat investor masuk menanamkan modalnya di 
Batam. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas potensi 
investasi di Batam:  

1. Kebijakan bidang perpajakan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 T ahun 2005 t anggal 19 J uli 2005 T entang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 T ahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan 
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan PP 30/2005 
ini maka PPN tidak dipungut atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah Pabean di 
Kawasan Berikat Pulau Batam terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai 
dengan 31 Desember 2003. Selanjutnya PPN tersebut dikenakan mulai 1 
Januari 2004. 

2. Kebijakan Bidang Perdagangan, Pemerintah juga menerbitkan kebijakan untuk 
menyederhanakan prosedur impor barang modal bekas untuk keperluan 
industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
14/M-DAG/PER/7/2005 tanggal 21 J uli 2005 T entang Ketentuan Impor 
Beberapa Produk Untuk Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, 
Kawasan Industri di Pulau Bintan dan Kawasan Industri di Pulau Karimun, 
Kawasan Industri di Pulau Bintan dan Kawasan Industri di Pulau Karimun. 
Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini antara lain 



293

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

Kota Batam sebagai daerah yang paling dekat dengan negara luar seperti 
Singapura dan Malaysia dipandang sebagai wilayah yang berpotensi besar untuk 
mengembangkan ekonomi nasional sehingga pemerintah membuat kebijakan 
ditetapkannya Batam sebagai wilayah Free Trade Zone / FTZ (kawasan perdagangan 
bebas). Tentu kebijakan ini memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan 
modal sebesar-besarnya di Batam. Hal ini dipandang oleh investor sebagai tempat 
yang srategis untuk menanamkan modal karena Batam dianggap sebagai wilayah 
terluar Indonesia yang dekat dengan negara lain. Tentu ini memberikan dampak 
tersendiri bagi kehidupan sosial budaya bagi masyarakat lokal yang secara langsung 
akan dihadapkan pada kehidupan yang serba bebas ala Barat – minuman keras, seks 
bebas, dan lainnya. 

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 /  
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan 
Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam yang mengatur FTZ di Batam menjadikan peluang investasi 
besar-besaran.  K eunggulan Batam dilihat oleh permerintah Indonesia ketika 
terjadinya krisis ekonomi, invesasi di Indonesia terjadi penurunan yang signifikan, 
kecuali di Batam, tetap menjadi daerah investasi yang menarik bagi investor asing. 
Pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemerintah daerah dan 
investor sebagai upaya menarik minat investor masuk menanamkan modalnya di 
Batam. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas potensi 
investasi di Batam:  

1. Kebijakan bidang perpajakan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 T ahun 2005 t anggal 19 J uli 2005 T entang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 T ahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan 
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan PP 30/2005 
ini maka PPN tidak dipungut atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah Pabean di 
Kawasan Berikat Pulau Batam terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai 
dengan 31 Desember 2003. Selanjutnya PPN tersebut dikenakan mulai 1 
Januari 2004. 

2. Kebijakan Bidang Perdagangan, Pemerintah juga menerbitkan kebijakan untuk 
menyederhanakan prosedur impor barang modal bekas untuk keperluan 
industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
14/M-DAG/PER/7/2005 tanggal 21 J uli 2005 T entang Ketentuan Impor 
Beberapa Produk Untuk Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, 
Kawasan Industri di Pulau Bintan dan Kawasan Industri di Pulau Karimun, 
Kawasan Industri di Pulau Bintan dan Kawasan Industri di Pulau Karimun. 
Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini antara lain 



294

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

adalah: a) Pembebasan dari keharusan untuk memperoleh persetujuan impor 
dan pemeriksaan surveyor atas impor barang modal dalam keadaan bukan baru 
yang diperbolehkan sesuai daftar pada Lampiran Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru; b) Barang 
modal dalam keadaan bukan baru, termasuk yang tidak terdapat dalam daftar 
pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 610/MPP/Kep/10/2004, diperbolehkan 
untuk diimpor sepanjang barang tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari keseluruhan barang yang diimpor dalam rangka pemindahan (relokasi) 
pabrik; c) Tidak ada lagi kewajiban untuk memiliki Nomor Pengenal Importir 
Khusus (NPIK) terhadap semua barang modal bukan baru yang dikenakan 
kewajiban memiliki NPIK. 

3. Kebijakan Bidang Kepabeanan, Untuk mempertahankan intensif plus bagi 
arus barang masuk dan keluar untuk keperluan produksi yang berorientasi 
ekspor, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
60/PMK.04/2005 tanggal 21 J uli 2005 Tentang Tempat Penimbunan Berikat 
di Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini 
diatur antara lain: a) Penyederhanaan prosedur dan tata laksana kepabeanan 
yang meliputi pendelegasian wewenang dari Menteri Keuangan atau Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai kepada pejabat instansi vertikal di daerah, yaitu 
Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC); b) Penghapusan sejumlah 
perijinan, seperti untuk penambahan pintu gerbang (gate) pemasukan dan 
pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat (TPB); c) Penghapusan 
penyegelan terhadap pengiriman barang dari Luar Daerah Pabean ke TPB; d) 
Penyederhanaan sejumlah dokumen; e) Pengawasan barang hanya dilakukan 
di kawasan pelabuhan saat pemasukan atau pengeluaran barang; dan f) 
Penghapusan kewajiban membuat laporan penggunaan bahan. 

 Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini terbukti dengan masih 
tingginya minat investasi di Batam. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
(LKPM), sepanjang semester I/2015 terdapat 158 proyek investasi di Batam dengan 
nilai USD 331,6 juta. Angka ini naik dibanding periode yang sama pada 2014 dengan 
31 proyek senilai USD117,5 juta. Selama kurun Januari-Desember 2014 terdapat 135 
perusahaan baru dengan nilai USD568 juta.  
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pembukaan lapangan kerja juga terbuka lebar, sehingga menarik sangat 
banyak para penduduk dari seluruh penjuru di Indonesia untuk mendapat pekerjaan di 
Batam. Namun penawaran ternyata melebihi permintaan dari para investasi asing ini. 
Banyaknya penduduk yang datang ke Batam namun perusahaan juga tetap 
mengadakan penseleksian dengan mencari yang terbaik. Akhirnya yang tidak 
mendapatkan pekerjaan di batam juga malah menambah panjang kasus pengangguran 
serta kemiskinan.  

Tampak pada banyaknya pembangunan-pembangunan ruli (Rumah liar ) Di 
Batam. Walaupun bekerja sebagai buruh juga tetap saja sulit untuk memenuhi 
kebutuhan hidup di Batam. Karena Batam sudah berubah menjadi kota yang 
bermobilitas tinggi dan serba modern. Kehidupan masyarakat kelas atas di Batam 
lebih terpublish dari pada kemiskinanannya, sehingga jurang atara keduanya sangat 
kentara. Kemiskinan yang di alami perempuan Batam khusunya juga mendorong 
masuknya mereka dalam kehidupan prostitusi. 

Dari penemuan tersebut, ternyata sesuai dengan hipotesa penulis, yaitu dengan 
kebiasaan para tenaga kerja asing dan turis yang suka mendatangi tempat hiburan 
malam, maka industri hiburan malam menjadi semakin berkembang dan 
mengakibatkan prostitusi juga semakin marak di kota Batam. 

Penulisan ini melihat permasalah industri hiburan malam adalah pengaruh 
globalisasi yang di bawah kaum kapitalis ke negara berkembang. Masalah prostirusi 
juga tampaknya tidak bisa di pisahkan dari dunia hiburan malam ini. Penulisan ini 
juga masih banyak kekurangan. Akan tetapi penulis berharap, semoga skripsi ini 
dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat, umumnya. Terutama untuk mengubah 
suatu pandangan bahwa kehidupan malam juga tidak akan berkembang pesat jika 
pengaruh globalisasi bisa di tekan bagi sebagian pihak yang mempunyai kewenangan 
atas pembuat kebijakan. Di dukung dengan masyarakat yang punya integritas dalam 
menjaga adat yang dijunjungnya. Terlebih kesemuanya juga di pengaruhi atas 
dominasi pihak asing yang membuat negara penerima memiliki sifat ketergantungan. 
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PROFIL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN MASYARAKAT
BERDASARKAN USIA DAN PENGETAHUAN MENGENAI NARKOBA DI 

KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

Laode Burhanuddin
Dosen Fakultas Kedokteran Univeritas Riau 

Abstract
The problem of narcotics, psychotropic and addictive substances (drugs) from day to day

increasing and more and more difficult to eradicate.1 The drug problem has become a national 
problem, even internationally.2 In 2014, the province of Riau ranks 18th in the number of cases of drug 
abuse retrospective case series, 90 453 cases (1.99%).2 Cases of drug abuse tend to rise when 
compared with the case of drug abuse in the year 2008 the number of cases 77 449 cases (1.83%). 6 Of 
the world drug situation development report 2014, note number data contained Based On BNN
Pekanbaru based on age are 327 cases with the age range of 15-29 are 226 users. Age> 30 years there 
were 101 drug abuse users.7This research study is a kind of descriptive research. 

Based on the data recovered from the various writings, so we try to do research by comparing
the results of research in the city of Pekanbaru. By taking 211 samples of Secondary school found that
the source of knowledge about drugs is of counseling at school as much as 100%. Based on data from
BNN city of Pekanbaru in 2014 found that the majority of drug users are at the age <30 years with 226
cases of the 327 cases. Drug users are already starting age <15 years with the discovery of four cases.
Based on the characteristics of respondents source of knowledge about many drugs obtained through
counseling at the place of education. 
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PENDAHULUAN

 Masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dari hari ke hari 
semakin meningkat dan semakin sulit untuk diberantas.1 Masalah napza ini sudah 
merupakan masalah nasional, bahkan juga merupakan masalah internasional.2  Dari 
laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, di ketahui angka estimasi 
pengguna  Narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau 
sekitar 3,5%-7%1. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 ( 3,5%-7%) dengan 
estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan 
prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil.3 World Drug Report dari United 


