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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Strategi  

a. Pengertian 

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. 
3
 

                                                             
3
 Harahap,Komad Jamal,Strategi BNPRiau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba 

dikalangan remaja, 2010.hlm 10 
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Dalam masa modern dan globalisasi, pemakaian kata strategi 

sudah tidak terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam 

perang, tapi sudah digunakan secara luas termasuk didalam ilmu 

ekonomi ataupun olahraga. Sedangkan dalam pengetahuan umum 

strategi adalah untuk mendapatkan kemenangan untuk suatu tujuan. 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manejemen (management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya. 

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Siak menangani narkoba 

dengan mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah bahkan turun 

kemasyarakat untuk memberi informasi tentang bahaya menggunakan , 

mengonsumsi dan pengedaran narkoba. Dimana dalam penyuluhan itu 

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Siak juga menyarankan kepada 

seluruh orang tua remaja agar menjaga, mendidik, dan mengawasi 

kegiatan anak-anaknya baik didalam rumah maupun diluar lingkungan. 

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), kunci 

program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu 

melalui partisipasi berbagai faktor di masyarakat. Salah satu strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, 

orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, 

aparat pemerintah, dan lain-lain. 
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Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin 

dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi 

pencegahan primer, sekunder, dan tersier. 

1) Pencegahan primer, pencegahan yang ditujukan kepada individu, 

kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus 

penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dilakukan dengan 

memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif 

agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta 

memperkuat kemampuannya untuk menolak. 

2) Pencegahan sekunder, pencegahan yang ditujukan kepada individu, 

kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah 

menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan 

dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling dan pelatihan agar 

mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan 

menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. 

3) Pencegahan tersier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka 

yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita 

ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan 

medis, rehabilitas, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan 

sakau.
4
 

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran rencana 

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahap II tahun 

                                                             
4
 Apandi yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2010) 
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2010-2015, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional 

melalui program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah 

sebagai berikut: 

1) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan, 

penyalahgunaan peredaran narkoba. Strategi yang dilakukan dengan 

cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

2) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan 

masyarakat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta 

masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. 

3) Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Strategi yang 

dilakukan dengan cara mengungkapkan sindikat jaringan narkoba. 

4) Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi 

penyalahguna dan pecandu narkoba. 

5) Meningkatkan peranan instansi pemerintah dilingkungan Badan 

Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan dengan membangun 

budaya organisasi yang menjunjung tinggi Good Governance 

dilingkungan Badan Narkotika Nasional.
5
 

                                                             
5
 Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2011. Inpres No 12 Tahun 2011 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 
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Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba, antara lain: 

1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, 

mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

2) Meningkatkan peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok 

masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan masyarakat 

di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba. 

3) Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna  atau 

pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan 

sosial. 

4) Meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. 

5) Meningkatkan pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna 

atau pecandu narkoba. 

6) Mencari informasi tempat jaringan sindikat peredaran gelap 

narkotika. 

7) Memberantaskan atau memusnahkan barang bukti dan aset yang 

berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika. 
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8) Terciptanya kerjasama BNNP dengan organisasi pemerintah dan 

non pemerintah. 

9) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengelolaan data. 

2. Penyalahgunaan Narkoba 

a. Pengertian narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. 

Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Depertemen 

Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari 

Narkotika, Pisikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba adalah zat yang 

dibutuhkan oleh manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai 

sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah 

kendali ahli medis. Namun demikian dalam perkembangannya 

menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan 

disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak 

terhadap gangguan kesehatan.
6
 

Penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba yang 

dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin 

menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang 

teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. 

Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan 

jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat 

                                                             
6
 Andi hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 
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pada salah satu gangguan fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. 

Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit pada organ-

organ tubuh, seperti penyakit jantung, hati,dan HIV/AIDS. Gangguan 

psikologis meliputi cemas, sulit tidur, dan depresi. Wujud gangguan 

fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. 

sedangkan gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, 

teman, sekolah, dan pekerjaan. 
7
 

Ada beberapa pola pemakaian narkoba, sebagai berikut : 

1) Pola coba-coba, yaitu karena iseng atau ingin tahu. Pengaruh 

tekanan kelompok sebaya sangat besar, yang menawarkan untuk 

memakai narkoba. Ketidakmampuan berkata “tidak” mendorong 

anak untuk mencobanya, apalagi ada rasa ingin tahu. 

2) Pola pemakaian sosial, yaitu tahapan pemakaian narkoba untuk 

pergaulan (berkumpul, acara), agar diakui dan diterima oleh 

kelompoknya. 

3) Pola pemakaian situasional, yaitu karena situasi tertentu, misalnya 

kesepian, stres dan lain-lain. 

4) Pola ketergantungan, yaitu timbulnya toleransi dan/atau gejala 

putus zat. Ia berusaha untuk selalumemperoleh narkoba dengan 

berbagai cara. Berbohong, menipu, dan menjadi kebiasaannya. 
8
 

Dasar Hukum yang mengatur tentang narkoba menurut hukum 

pidana nasional, penyalahgunaan narkoba yang ditentukan dalam 

                                                             
7
 Martono Lydia Harlina, dkk,Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan 

Narkoba, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)hlm17-22 
8
Ibid 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 

1997 dibentuk bukan saja untuk menggantikan Undang-Undang No. 9 

Tahun 1976 akan tetapi sangat erat kaitanyadengan kesehatan jiwa 

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Titik berat peraturan baru 

mengenai narkoba ditujukan pada pencegahan akibat penyalahgunaan 

narkoba yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang sangat 

merugikan perorangan atau masyarakat, membahayakan kehidupan 

Negara dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia.
9
 

b. Jenis narkoba 

Penyalahgunaan obat atau drug abuse berasal dari kata “salah 

guna” atau “tidak tepat guna” merupakan suatu penyelewengan 

penggunaan obat bukan untuk tujuan medis/pengobatan atau tidak 

sesuai dengan indikasinya. Dalam percakapan sehari-hari sering kita 

menggunakan kata narkotik sebagai salah satunya obat terlarang. Yang 

populer saat ini bagi pemakai narkoba adalah sebagai berikut : 

1) Opium, yaitu narkotika yang dinikmati menggunakan pipa isapan. 

Dari opium ini bisa dihasilkan morfin yang berbentuk tepung licin 

dan halus berwarna keputih-putihan atau kuning. Morfin biasa 

dipakai dengan menyuntik pada lengan dan paha. 

2) Heroin, dihasilkan melalui proses kimia atas bahan baku morfin. 

Heroin yang diedarkan sering dalam bentuk bubuk berwarna putih 

keabu-abuan. Cara menikmati dengan jalan mencium narkotika ini. 

                                                             
9
 Bambang Poernomo, Pertumbuhan HukumPenyimpangandi Luar Kodifikasi Hukum 

Pidana(Jakarta: Bina Aksara) 
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Kalau pakai suntik, si pemakai sangat menderita dan akhirnya bisa 

mati. 

3) Shabu-shabu, adalah kristal yang berisi metham-phetamine yang 

membuat tubuh merasa lebih kuat. Jenis ini adalah heroin kelas dua 

yang diisap dengan menggunakan suatu alat khusus.Gejalanya efek 

depresif, gangguan tidur, merasa lelah dan mimpi bertambah. 

4) Ecstasy/ Methamphetamines dalam bentuk pil yang berakibat 

kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi. 

Ecstasy terdapat dalam bentuk tablet atau kapsul yang dibuat 

dengan tujuan untuk bersenang-senang. 

5) Putauw berisi heroin yang merupakan zat psikoaktif kuat dan 

membuat pemakainya sangat ketergantungan, berbentuk bubuk 

putih sampai coklat tua. Bubuk ini digunakan dengan cara 

membakar dan diisap asapnya. Gejalanya banyak berkeringat, 

gelisah, gemetar, tak ada selera makan, mual, tidak bisa tidur dan 

lain-lain.  

6) Ganja atau mariyuana jenis ini berisi zat kimia yang disebut delta-

9-tetra hidrokanabinol (THC) yang memengaruhi cara melihat dan 

mendengar sesuatu. Ganja paling banyak dipakai mungkin karena 

akibatnya yang tergolong tidak terlalu berbahaya bagi jiwa dan 

syaraf pemakai. Gejalanya banyak berkeringat, gemetar, 

mual/muntah, tidak bisa tidur, gelisah dan lain-lain. 
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Cara-cara pemakaian obat tersebut diatas juga sangat bervariasi, 

dari secara oral sampai suntikan.Menyangkut cara penyuntikan, bahaya 

yang timbul adalah kemungkinan terjadinya infeksi pada alat suntik, 

tertularnya radang hati (hepatitis virus B) dan HIV/AIDS. Sedangkan cara 

pemakaian yang dihirup melalui hidung dapat menyebabkan pendarahan di 

hidung (epistakis).
10

 

3. Remaja 

Remaja adalah masa transisi ( peralihan) dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-20 tahun, perubahan yang 

terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu 

perkembangan fisik, kognitif, kepribadian dan sosial.
11

 Mereka dalam 

masa transisi untuk mencari identitas diri, mencari kelomok yang bisa 

menerima keberadaan mereka, dan mencoba menjalin hubungan sosial. 

Umumnya, kondisi mereka belum stabil, reaktif dan menyukai hal-hal 

baru yang tidak pernah mereka pikirkan dampaknya, misalnya balapan 

liar, melakukan pergaulan bebas, dan menggunakan narkoba. Banyak ahli 

berpendapat bahwa masa perkembangan remaja merupakan masa topan 

dan badai. Apapun yang terjadi selalu diwarnai oleh rasa ingin tahu dan 

penasaran apabila tidak mencoba. 

Remaja dianggap sebagai generasi yang rentan dengan persoalan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena mereka masih 

memiliki jiwa dan tingkat emosional yang belum stabil, punya rasa ingin 
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Atum Laurensius, Mencegah Trejerumus Narkoba (Tangerang: Visimedia, 2006),3-6 
11

 Gunarsa, S.D,Psikologi perkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: PT. BPK Gunung 

Mulia) 
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tahu yang tinggi, rasa solidaritas yang berlebihan, punya keinginan untuk 

selalu menonjol, serta lebih cepat berinteraksi dengan berbagai lingkungan 

masyarakatnya. Saat ini penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja telah 

meluas keseluruh dunia. Terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi remaja 

tidak bisa lepas dari masalah kurang terjainnya hubungan komunikasi 

yang baik antara orang tua dan anak. Hal ini bisa disebabkan oleh orang 

tua yang terlalu sibuk sehingga pertemuan orant tua dengan anaknya 

semakin berjarak, jalinan silaturahmi pun terputus, bahkan kehidupann 

keluarga menjadi longgar dan rapuh.  

Seorang remaja yang tidak mendapat pembinaan dan pendidikan 

yang memadai, cenderung bertindak mengabaikan etika yang berlaku 

dimasyarakat, seperti etika moral dan etika agama. Dengan demikian, 

remaja tersebut akan dengan mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan 

yang membahayakan dirinya maupun masyarakat sekitarnya.Apabila tidak 

dilakukan pendekatan dan pembinaan dengan segera kepada remaja yang 

melakukan perbuatan menyimpang, ia akan bertindak lebih jauh lagi, yaitu 

melakukan tindakan kriminal atau bergaul dengan lingkungan terbatas 

sebagai pengguna narkoba. Jika sudah terjerat narkoba, ia tidak akan bisa 

lepas dari jeratannya karena akan merasa ketagihan (adiksi) , 

ketergantungan.  

Korban penyalahgunaan narkoba yang kebanyakan adalah usia 

produktif ( remaja), kini nasibnya sangat memprihatinkan. Mereka harus 

mempertaruhkan masa depannya hanya untuk kenikmatan sesaat.  
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4. Dampak penyalahgunaan narkoba 

Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya berbahaya bagi 

pemakainya saja, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan 

negara. 

a. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pemakainya 

1) Mengubah kepribadian si pemakai secara drastis, seperti menjadi 

pemurung, pemarah, bahkan melawan terhadap siapapun. 

2) Menimbulkan sifat masa bodoh sekaliun terhadap dirinya sendiri, 

seperti tidak memperhatikan sekolah, pekerjaan, rumah, dan 

pakaian. 

3) Menimbulkan kegilaan. 

4) Tidak lagi ragu untuk melanggar norma-norma masyarakat, 

hukum, agama karena pandangannya selalu ngawur dan negatif. 

5) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilang rasa 

nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius, yang 

pada puncaknya dapat menyebabkan kematian. 

b. Bahaya penyalahgunaan bagi keluarga 

1) Tidak lagi menjaga soan santun dirumah bahkan melawan kepada 

orang tua dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bila 

keinginannya tidak terpenuhi. 

2) Kurang menghargai barang-barang yang ada dirumah, seperti 

mengendarai kendaraan tanpa perhitungan, rusak atau menjadi 

hancur sama sekali. 
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3) Mencemarkan nama keluarga karena ulah dan prilakunya. 

4) Menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan 

pemulihannya. 

c. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi lingkungan masyarakat 

1) Sering terjadinya tindakan pidana seperti pencurian, penodongan, 

penjambretan. 

2) Gangguan ketertiban umum. 

3) Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum. 

d. Bahaya penyalahgunaan bagi bangsa dan negara 

1) Rusaknya generasi muda pewaris bangsa. 

2) Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan 

negara sehingga memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhinya 

untuk menghancurkan bangsa dan negara.
12

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Rani Elina, Nim : 10824004355 mahasiswa UIN Suska Riau tahun 

2013 yang judul Skripsinya “ Strategi badan narkotika nasional (BNN) 

provinsi riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja 

menurut politik islam. Penelitian ini dilakukan di BNN provinsi riau.  

Penelitian ini berfokus pada BNN. Adapun metode yang digunakan adalah 

metode teknik pengumpulan data. 
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Apandi Yusuf, Katakan Tidak Pada Narkoba (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2010) 
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Komad Jamal Harahap, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam tahun 2010 meneliti dengan judul “ Strategi Badan 

Narkotika Provinsi (BNP) Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di 

kalangan remaja dengan hasil, jika lembaga, instansi, atau siapa saja yang 

berupaya melakukan pencegahan narkoba, khususnya pencegahan narkoba 

kepada kaum remaja dengan menggunakan strategi pencegahan pre-Emptif, 

preventif, refresif, kuratif dan rehabilitatif dan dengan melakukan pendekatan 

ajaran agama maka pencegahan tersebut akan menghasilkan pencegahan yang 

efektif sesuai dengan hasil yang diharapkan “generasi muda (remaja) Riau 

akan menjadi terbebas dari penyalahgunaan narkoba. 

 

C. Kerangka Fikir 

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan 

antar konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, 

dengan meninjau teori yang disusun digunakan sebagai dasar untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam 

melakukan penelitian. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih mempermudah peneliti dalam memahami teori-teori yang 

telah dituliskan diatas  dalam kerangka teoritis, penulis mengetahui bahwa 

pelaksanaan strategi BNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba 

bagi remaja di Kabupaten adalah : 

1. Melakukan pencegahan. Strategi yang dilakukan dengan memberikan 

pengetahuan, pemahaman, terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 

Penyalahgunaan narkoba 

bagi remaja 

 

Strategi BNK dalam 

menanggulangi penyalahgunaan 

narkoba bagi remaja 

 

1. Melakukan pencegahan penyalahgunaan 

narkoba 

2.  Melakukan pemberdayaan masyarakat 

3. Memberantas sindikat jaringan 

penyalahgunaan narkoba 

4. Meningkatkan pelayanan terapi dan 

rehabilitasi 

5. Meningkatkan peranan instansi 

dilingkungan badan narkotika kabupaten 
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2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. Strategi yang dilakukan dengan mendorong peran serta 

masyarakat dalam menciptakan lingungan bebas dari narkoba 

3. Memberantas penyalahgunaan narkoba. Dimana tugas BNK adalah 

memberantas penyalahgunaan narkoba agar remaja tidak 

menyalahgunakan narkoba. Strategi yang dilakukan dengan 

mengungkapkan tindak kejahatan dan mencari tempat jaringan sindikat 

peredaran gelap narkoba disemua tempat. 

4. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. 

Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan 

terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba atau pecandu. 

5. Meningkatkan peranan instansi pemerintah. Dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba peranan instansi pemerintah perlu di tingkatkan 

lagi sebagai mana mestinya karena instansi pemerintah ikut serta dalam 

membasmi, memberikan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran remaja 

terhadap narkoba. 

 


