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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tempat yang paling strategis membentuk perkembangan remaja adalah 

keluarga. Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan materi bagi anggotanya, 

tetapi kurang dapat memenuhi kebutuhan psikologis seperti perhatian dan 

kasih sayang, akan menyebabkan remaja merasa jenuh dan merasa kehilangan 

makna keberadaannya dikeluarga. Mereka kehilangan orang tempat 

mengadukan perasaan-perasaannya seperti rasa kecewa, konflik, stres dan 

sebagainya. Karena remaja kurang memperoleh kesempatan untuk 

diperhatikan dan diberikan kasih sayang oleh orang tua, tentu mereka akan 

mencari orang lain untuk tempat mencurahkan perasaannya. Kemungkinannya 

ialah mereka berkelompok dengan teman-teman lainnya dijalanan. Kelompok 

inilah yang nanti bakal menjadi biang keladi kenakalan remaja.
1
 

Remaja berada dimasa pubertas yakni suatu masa transisi dari masa 

anak-anak kemasa dewasa. Remaja belum sanggup berperan sebagai orang 

dewasa, tetapi enggan jika disebut bahwa dia masih anak-anak. Karena orang 

dewasa enggan memberikan peranan dan tanggung jawab, hal itu dirasakan 

oleh remaja sebagai kurangnya penghargaan. Perasaan kurang dihargai 

muncul dalam kelainan-kelainan tingkah laku remaja salah satunya yaitu 

menyalahgunakan narkoba yang semakin marak terjadi dewasa ini. 

Kehilangan kasih sayang menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan akan 
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menimbulkan tingkah laku negatif yang dapat merusak diri remaja dan 

lingkungannya. Jika anak tidak dididik dengan penuh kasih sayang sejak 

kecil,akibatnya akan terasa dikala anak menjadi remaja. Sebab remaja mulai 

ingin menemukan jalannya sendiri, egois dan emosional serta penuh dengan 

kritikan. Jalan yang akan ditemukan remaja belum tentu baik, bahkan 

mungkin terjerumus ke jurang kegelapan seperti narkoba. Masalah 

penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dikatakan sulit di atasi, 

karena penyelesaiannya melibatkan banyak pihak yang bersangkutan seperti 

pemerintah, aparat, masyarakat, remaja itu sendiri, keluarga dan pihak lainnya. 

Kurangnya informasi tentang bahaya narkoba remaja mudah dibohongi oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka menyalahgunakan 

narkoba tersebut tanpa berfikir akibat selanjutnya. 

Hubungan narkoba dengan generasi muda dewasa ini amat erat. 

Artinya banyak kasus kecanduan dan pengedaran narkoba yang didalamnya 

terlibat generasi muda, khususnya remaja sekolah dan luar sekolah (putus 

sekolah). Jenis narkoba yang sering ditemukan disekolah adalah pil nipam,dan 

daun ganja. Hal ini bisa terjadi karena harganya murah. Akibat pemakai 

narkoba, maka tingkat kejahatan para siswa sekolah dikota-kota besar terlihat 

amat meningkat. Terjadi perkelahian antar sekolah, tawuran, dan merampok 

dengan kekerasan. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba yang melanda dunia bahkan ke tanah air berkembang begitu pesat 

sehingga sangat mengkhawatirkan dan narkoba sudah masuk kedesa-desa 

sampai memakan korban ribuan anak bangsa.  
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Saat ini, sudah banyak remaja Siak yang menjadi korban narkoba. 

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali. Dimana, ada anak-anak yang sudah 

pandai merokok, nge-lem bahkan pandai memakai berbagai jenis narkoba. 

Disini, rata-rata usia remaja yang pecandu narkoba di Siak berkisar antara 12 

hingga 18 tahun,". Disampaikan Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 

Siak. Kondisi sekarang ini, pengguna narkoba di Siak terjadi peningkatan dari 

tahun ketahun. Sampai saat ini, di Lapas Siak jumlah penghuni pengedar dan 

pengguna narkoba adalah sebanyak 200 orang. 

Dengan banyaknya remaja yang sudah menggunakan narkoba sehingga 

membuat masyarakat resah dan gelisah karena remaja tersebut membuat 

keonaran dilingkungan masyarakat, merampok, mencuri dan lain-lainnya. Jika 

ini tidak diatasi dengan cepat maka remaja akan merajalela keberbagai tempat 

untuk melakukan aksinya. 

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Siak menangani narkoba dengan 

mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah bahkan turun kemasyarakat untuk 

memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan tentang 

penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Dimana dalam penyuluhan itu 

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Siakmenciptakan suasana baru dengan 

membuat kegiatan diluar sekolah yang sesuai dengan hobi masing-masing 

seperti berolahraga, bermain musik. Dan juga menyarankan kepada seluruh 

orang tua remaja agar menjaga, mendidik, dan mengawasi kegiatan anak-

anaknya baik didalam rumah maupun diluar lingkungan . 
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Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK)  dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, 

pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

2. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna  atau 

pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. 

3. Meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika. 

4. Meningkatkan pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna atau 

pecandu narkoba. 

5. Mencari informasi tempat jaringan sindikat peredaran gelap narkotika. 

6. Memberantaskan atau memusnahkan barang bukti dan aset yang berkaitan 

dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Makin merebak narkoba, makin merebak pula kejahatan. Pemerintah 

korup, rakyat melarat, dan generasi muda makin jahat. 

Setelah melihat dan meninjau tentang penyalahgunaan narkoba bagi 

remaja maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang “ STRATEGI 

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) SIAK DALAM 

MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI 

REMAJA DI  KABUPATEN SIAK”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka 

penulis merasa perlu memberikan penegasan-penegasan istilah terhadap 

beberapa kata yang dianggap sulit. 

1. Strategi  

Secara etimologi, strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa 

yunani yaitu strategos, yang berarti’ Komandan Militer’ pada zaman 

demokrasi Athena. Karena pada awalnya kata ini dipergunakan untuk 

kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang keberbagai bidang 

yang berbeda seperti strategis bisnis,olahraga dan lain-lain. Menurut para 

ahli, Craig dan Grant, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan 

jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. 

Strategi menurut kamus besar bahasa indonesia diterjemahkan 

sebagai rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai 

suatu sasaran khusus, sedangkan menurut Sondang. P. Siagian Strategi 

merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan 

dipergunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan 

berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan 

yang pasti dihadapi. 

2. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Siak sebagai lembaga 

pemerintah yang menjadi fokal point dituntut untuk meningkatkan 

profesionalismenya bersama seluruh elemen masyarakat, Lembaga 
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Swadaya Masyarakat (LSM), dan tentunya melibatkan peran serta 

masyarakat secara aktif dan dinamis dalam menegah penyalahgunaan 

narkoba dikalangan remaja ini, dan sangat dibutuhkan strategi yang jitu 

untuk mencegah secara dini agar para remaja tidak salah 

menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.  

Sama halnya dengan BNN, BNK Siak juga memiliki tugas yang 

sama yakni melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap peredaran 

dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Siak. 

3. Penanggulangan 

Penanggulangan berarti mencegah seseorang untuk memakai 

narkoba ketika ada yang menawarkan dengan melatih keterampilan 

psikososial dan mengembangkan percaya diri. Mencegah berarti 

memperkuat daya tangkal individu, keluarga,sekolah, dan masyarakat. 

Mencegah berarti mengurangi faktor resiko tinggi dan memperkuat faktor 

pelindung. Hal ini disebut pencegahan primer. Mencegah juga berarti 

mencegah pemakaian pemula melanjutkan pemakaiannya disebut 

pencegahan sekunder. Mencegah seseorang yang ketergantungan narkoba 

mengalami akibat atau dampak buruknya disebut pencegahan tersier. 

4. Penyalahgunaan Narkoba 

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial. 

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medikal atau ilegal 

barang haram yang dinamakan narkoba yang dapat merusak kesehatan dan 

kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Manusia pemakai narkoba 
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bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga 

rendah, para penjahat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sekarang 

sudah sampai ke sekolah-sekolah baik anak-anak  maupun remaja. 

Masalah penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi individu dan 

dimensi sosial. Adalah tujuan kita untuk mencegah dan mengurangi 

permasalahan serta memberikan pertolongan yang diperlukan bagi mereka 

yang telah menjadi korbannya. Oleh karena itu, pencegahan dan 

penanggulangannya dimulai sedini mungkin sangat penting, demi 

mencegah dan mengurangi beban keluarga serta dampak buruknya. Dalam 

hal ini, orang tua perlu membimbing anaknya dengan upaya preventif 

yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah 

agar kenakalan itu tidak timbul. Kemudian membimbing dengan upaya 

kuratifyang mana menanggulangi masalah kenakalan remaja sebagai 

antisipasi kenakalan tidak meluas dan merugikan masyarakat. Dan terakhir 

membimbing dengan upaya pembinaan maksudnya remaja yang telah 

mengalami tingkah laku kenakalan atau menjalani suatu hukuman karena 

kenakalannya. Hal ini perlu dibina supaya mereka tidak mengulangi lagi 

kenakalannya.
2
 

Penyalahgunaan narkoba menurut penulis adalah pemakaian obat 

terlarang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat 

merusak kehidupan seseorang dan merupakan hal yang dibenci Allah. 

 

                                                             
2
 Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, Pencegahan dan penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 17 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penjelasan pada latar belakang tersebut diatas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi BNK Siak dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kabupaten Siak? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Peneltian  

Untuk mengetahui bagaimana strategi BNK Siak dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kabupaten Siak.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis  

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu 

pengetahuan tentang Bimbingan Konseling Islam. 

b. Secara Praktis  

1) Bagi Penulis penelitian ini sangat penting artinya, tidak saja untuk 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di 

fakultas dakwah, tetapi penelitian ini juga merupakan tambahan 

pengetahuan bagi penulis terhadap masalah penyalahgunaan 

narkoba bagi remaja. 

2) Sebagai bahan informasi bagi orang tua, untuk lebih memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada anak supaya tidak terjerumus 

dalam lembah yang menghancurkan masa depannya. 

3) Menambah pengetahuan dan keterampilan berfikir penulis dalam 

bidang bimbingan dalam perkembangan remaja dan juga sebagai 
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sumbangan pemikiran dalam permasalahan yang dihadapi orang 

tua remaja.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan diantaranya yaitu : latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini disajikan kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini disajikan diantaranya jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data 

BAB IV  :  GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

Bab ini meliputi sejarah berdirinya (BNK) Badan Narkotika 

Kabupaten Siak, visi dan misi, tugas dan fungsi badan narkotika 

kabupaten, struktur organisasi, dan data pegawai. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Babini berisikan hasil mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yang meliputi hasil wawancara dengan informan 

penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR DOKUMENTASI 

 


