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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Strategi  

Pengertian secara umum, strategi adalah taktik atau rencana yang disusun 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh 

sekelompok orang. Strategi juga merupakan proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Siagian (2004) memberikan definisi strategi sebagai serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh menejemen puncak dan diimplementasikan 

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

tersebut. 

 

2.2 Pengertian Remaja 

Secara psikologis usia remaja merupakan umur yang dianggap “gawat”, 

kerena yang bersangkutan sedang mencari identitasnya. Untuk itu, harus tersedia 

tokoh-tokoh ideal yang pola perilakunya terpuji. Pertama-tama, dia akan berpaling 

pada lingkungan yang terdekat dengannya, yakni orang tua, saudara-saudaranya 

dan mungkin juga kerabat dekatnya. Apabila idealismenya tidak terpenuhi oleh 

lingkungan terdekatnya, dia akan berpaling kelingkungan lain (yang belum tentu 

benar dan baik). Oleh karena itu, lingkungan terdekat sesantiasa harus siap untuk 

membantu sang remaja. Remaja lebih banyak memerlukan pengertian daripada 

sekedar pengetahuan saja; dia harus mengerti mengapa manusia tidak boleh 
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terlalu bebas dan juga tidak boleh terlalu terikat (= disiplin). Memang, orang tua 

kadang-kadang lebih mementingkan disiplin atau keterikatan daripada kebebasan, 

sedangkan remaja lebih menyukai kebebasan dari pada disiplin atau keterikatan. 

Namun, manusia memerlukan keduanya dalam keadaan yang serasi; manusia 

yang terlalu disiplin hanya akan menjadi “robot” yang mati daya kreativitasnya, 

sedangkan manusia yang terlalu bebas akan menjadi makhluk lain (yang bukan 

manusia).  Prof. Dr. Soerjono Soekanto (2013:393-394) 

 

2.3 Tindakan Pencegahan 

Parasian Simanungkalit (2011:190-192) Untuk melakukan tindakan 

pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pertama-tama harus dimulai 

dari internal keluarga. Masyarakat harus berupaya untuk mendidik atau 

mengawasi putera-puterinya agar tidak terlibat perkara narkoba. Mendidik dalam 

arti selalu mengingatkan putera-puterinya supaya selalu waspada terhadap ajakan 

penggunaan narkoba, termasuk didalam mengajarkan tentang nilai-nilai agama 

dan sosial kemasyarakatan. Mengawasi dalam artian memberikan control terhadap 

pergaulan mereka dalam melakukan aktifitas diluar rumah. Disamping itu juga 

memberikan ruang konsultasi antara anak dan orang tua terhadap permasalahan 

yang dihadapinya, dan tentunya menjalin keakraban dan keharminisan di dalam 

keluarga.  

Adapun diluar keluarga (Eksternal) menjalin kerjasama untuk saling 

mengingatkan dan membentuk kelompok anti narkoba, baik dilingkungan paling 

kecil RT/RW, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten bahkan samapi tingkat Provinsi 

atau masuk dalam lembaga/organisasi yang konsen terhadap pemasalahan 
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penyalahgunaan narkoba. Misalnya masuk organisasi Gerakan Nasioanal Peduli 

Anti Narkoba dan Tawuran(GEPENTA) yang sering mengadakan kegiatan-

kegiatan penyuluhan, ceramah, seminar tentang bahaya narkoba agar masyarakat 

luas yang belum terkontaminasi penyalahgunaan narkoba bersedia dengan tekat 

menjauhkan diri, keluarga dan lignkungan dari penyalahgunaan narkoba. 

Dengan demikian jika mengacu kepada pasal 104,105,106 dan 107 UU 35 

Tahun 2009 maka masyarakat memiliki hak untuk memberikan informasi atau 

laporan kepada pihak berwenang jika terjadi penyalahgunaan narkoba, baik di 

dalam keluarga ataupun dilingkungan masyarakat.  

Disamping itu, keterlibatan institusi pemerintah seperti Polri selaku 

penegak hukum, pembimbing dan pengayom masyarakat serta menjamin 

keamanan dalam negeri harus dapat menegakkan hukum, membina masyarakat 

untuk mencegah keterlibatan warga masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba 

dan tidak mau diajak kompromi oleh Bandar atau pengedar narkoba. Begitu juga 

dengan anggota TNI yang menjamin kedaulatan Negara berkawajiban dan 

bertanggung jawab tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

dan tetap menegakkan kedaulatan Negara. Kewajibanyadalam bermasyarakat 

menjauhkan diri dari keterlibatan perkara narkoba dan tentunya tidak terlibat 

dalam penggunaan narkoba. Bersama institusi Negara melakukan pencegahandan 

pemberantasan penyalahgunaan narkoba.  

 

2.4 Strategi Pencegahan Narkoba 

Pencegahan narkoba secara dini menjadi keharusan bagi kita semua, untuk 

itu pemanfaatan media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan 
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teknologi internet dan alat komunikasi sudah menjadi seharusnya dilakukan agar 

bisa memberikan informasi kepada maasyarakat secara luas dengan cepat dan 

tepat. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah”mencegah lebih baik daari 

pada mengobati”. 

Perkataan narkoba bukanlah suatu hal yang aneh bagi kita, di Indonesia 

sebenarnya sejak zaman dahulu yakni dalam bentuk candu yang digunakan oleh 

orang-orang tua yang kebanyakan berasal dari keturunan Toinghoa.  

Narkoba selain bermanfaat dalam penngunaannya terutama untuk dunia 

kedokteran, penelitian ilmu dna pengetahuan dan sebagainya, namun yang sangat 

terpenting adalah bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana dia, apa 

jabatannya dan darimana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba 

dia akan menjadi lemah fisik meupun mental. 

Indonesia adalah Negara yang mengakui keberagaman agama, tiap agama 

selalu mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk menjalankan ajaran agama 

tersebut tujuannya adalah untuk menyelematkan manusia baik jasmani maupun 

rohaninya dari segala hal yang dapat membahayakan dan merusak dirinya. Dalam 

islam penggunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) lainnya 

pada dasarnya boleh dipakai/digunakan terutama oleh Dokter dalam kepentingan 

Medis, kerena tidak akan menimbulkan kemudhoratan bagi pasien yang diobati 

bahkan akan memberikan kesembuhan. Dan kenyataannya di lapangan, banyak 

para remaja, orang tua, Eksekutif Mahasiswa,, Artis bahkan pejabat pemerintah 

yang menyalahgunakan penggunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan narkoba 

sebenarnya pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah membuat 
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sebuah petunjuk pencegahan narkoba secara dini, penindakan pelaku, hingga 

pemulihan dari para pecandu, atau mereka yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkoba dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut : 

1. Strategi Pre-emptif 

Merupakan pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi 

faktor-faktor yang mendorong munculnya kesempatan atau peluang untuk 

melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha atau 

kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaaan, dan 

daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat 

tanpa narkoba.  

2. Strategi Nasional 

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan 

pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, 

pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, 

produktif, konstruktif, dan kreatif. 

3. Strategi Nasional untuk Komunikasi, informasi dan Pendidikan pencegahan 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi 

muda, (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa.)  

4. Strategi Nasional untuk golongan beresiko tinggi, yaitu mereka yang 

mempunyai banyak masalah, tidak bisa hanya ditangani dengan edukasi 

preventif saja karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. 
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5.   Strategi Nasional untuk Partisipasi Masyarakat. 

Stretegi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat 

sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakan masyarakat untuk 

sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap 

penyalahgunaan dan peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat 

tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif( 

kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat 

bebas narkoba) edukasi, pre-emptif,dan penanganan golongan beresiko 

tinggi. Kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif 

menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut. (BNN 

2014:97-100) 

 

2.5 Rentannya Remaja dengan Narkoba 

Banyaknya jumlah Remaja yang menjadi pemakai sekaligus korban 

narkoba sangat mugnkin terjadi, sebab pada masa remaja banyak diombang-

ambing oleh munculnya kekecewaan dan penderitaan, meningkatnya konflik, 

pertentangan dan krisis penyesuaian, impian dan khayalan, pacaran dan 

percintaan, dan keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma kebudayaan. 

Karena remaja banyak bergantung pada lingkungan inilah sehingga masa 

remaja sering disebut sebagai suatu masa yang rentan. Masa remaja sangat rentan 

dengan berbagai pengaruh dari lingkungan. Retannya kondisi remaja dengan 

kepribadian yang labil, emosi yang belum menentu dan tugas perkembangan yang 

sangat berat, ditambah kondisi lingkungan global yang menuntut remaja tersebut 
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untuk mengikutinya. Sedikit saja tergelincir pada kondisi lingkungan yang kurang 

baik, maka kepribadian remaja tersebut dimasa depan dikhawatirkan akan kurang 

baik pula. (Howard S. Friedman dan Miriam W. Schustack. 2008:3-5)  

Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar dilakukan 

remaja, diantaranya disebabkan oleh: 

1. Lingkungan sosial 

a. Motif ignin tahu 

b. Kesempatan 

c. Sarana dan prasarana 

2.  Kepribadian 

a. Rendah diri 

b. Emisional 

c. Mental 

Dalam menjelaskan faktor penyebab orang memakai narkoba, lebih rinci 

lagi dapat kita lihat dalam buku pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba 

bagi pemuda (BNN,2004:53-55), yaitu: 

1. Faktor diri, biologis, dan kepribadian pelaku 

a. Keimanan dan ketaqwaan yang lemah 

b. Kepribadian lemah 

c. Mengalami ketegangan jiwa, lalu menjadikan narkoba sebagai bahan 

pelarian diri 

d. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat dan mengejar prestasi 

kerja 
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e. Menderita kecemasan dan keterasingan  

f. Kecanduan rokok 

g. Keinginan untuk diterima dalam lingkungan tertentu  

h. Ingin menghibur diri dan mencari kepuasan  

i. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba 

j. Untuk menurunkan berat badan dan menghilangkan rasa lapar 

k. Merasa tidak mendapat perhatian 

l. Ketidak tahuan 

2. Faktor Narkoba 

a. Sifat dan khasiat narkoba yang dapat menimbulkan ketagihan dan 

ketergantungan 

b. Ketersediaan dan keterjangkauan narkoba 

3. Faktor Lingkungan  

a. Rumah tangga/keluarga orang tua atau yang bersangkutan tergolong 

keluarga pecah atau bermasalah 

b. Ayah,ibu, saudaranya pengguna narkoba 

c. Lingkungan pergaulan 

d. Sering berkunjung ketempat hiburan (café, diskotik, karaoke,dan lainnya)  

e. Punya banyak waktu luang, putus sekolah, atau pengangguran  

f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis 

g. Keluarga yang tidak ada kasih saying, komunikasi, keterbukaan,perhatian 

dan saling menghargai di antara sesama anggotnya 

h. Orang tua yang otoriter 
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i. Tidak ada pengawasan dari orang tua 

j. Kemiskinan 

k. Gaya hidup materialistis, konsumtif dan hedonis 

l. Lignkungan masyarakat ada pengedar (Drs. Mahi M.H, M.Si, 2007:47-

48) 

 

2.6 Akibat Penyalahgunaan Narkoba 

Sekilas penyalahgunan narkoba memang memberikan pengaruh 

menyenangkan bagi pemakainya, namun kesenangan itu hanya sesaat, sementara 

dan penuh kepalsuan, seeolah-olah hidup ini terasa menyenangkan dan 

membahagiakan, padahal kenyataannya tidak seperti itu, kesenangan yang 

diperoleh hanya merupakan pengaruh dari narkoba yang dikonsumsi. 

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya dan 

kerugian, diantaranya, yaitu: 

1. Kerugian bagi diri sendiri 

a. Menjadikan pemakai seorang yang pemurung, pemalas. 

b. Menimbulkan sifat masa bodoh, sekalipun pada diri sendiri. 

c. Semangat belajar/kerja sangat menurun 

d. Tidak lagi ragu melakukan hubungan seks secara bebas karena pandangan   

terhadap norma-norma sosial,agama, hukum sudah sangat longgar. 

e. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri 

f. Tindak kejahatan 
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2. Kerugian Sosial 

a. Prestasi belajar menurun 

b. Prestasi bekerja merosot 

c. Keluarga berantakan 

d. Dikucilkan 

e. Kecelakaan 

f. Dipenjara 

g. Kehilangan akal sehat 

h. Mati tidak terhormat 

3.  Kerugian keluarga dan lingkungan 

a. Berpengaruh terhadap kondisi keluarga, pemakai tidak segan-segan 

mencuri uang keluarga bahkan menjual barang-barang yang ada dalam 

rumah untuk membeli narkoba, tidak lagi menjaga sopan santun dalam 

rumah. 

b. Pengaruh terhadap kondisi sekolah, dia akan sulit untuk diatur tidak mau 

mendengarkan nasehat gurunya. 

c. Pengaruh terhadap kondisi masyarakt, diantaranya berbuat tidak 

senonoh(mesum) dengan orang lain, mencuri, mengganggu ketertiban 

umum,dan banyak menimbulkan tindak pidana kriminal.  

d. Merugikan bangsa dan Negara (Drs. Mahi, M.H. M.Si 2007:50-61) 
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2.7 Definisi Konsep 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan definisi Strategi, Narkoba, Pencegahan dan Remaja 

karena istilah ini selalu ditemukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.  

1. Strategi, Pengertian secara umum, strategi adalah taktik atau rencana yang 

disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah 

ditentukan oleh sekelompok orang. Strategi juga merupakan proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

2. Narkoba penulis artikan sebagaimana yang di tuliskan pada UU No 35 

tahun 2009 tentang NAPZA bahwasnya Narkotika, Psikotropika, dan 

bahaya Adiktif adalah bahan yang berbahaya. 

3. Pencegahan diartikan sebagai, upaya yang dilakukan secara sadar, agar 

tidak memakai narkoba atau berhenti mamakai narkoba.( modul untuk 

remaja, BNN RI:2007:139) 

4. Remaja penulis artikan sebagaimana yang didefinisikan oleh: Howard 

S.Friedman dan Miriam W. Schustack. (2008::7-8) “bahwa remaja yang 

dimaksud disini adalah individu yang mengalami banyak perubahan 

(pancaroba), tanpa jelas batasan usianya”. 

 

2.8 Konsep Operasional 

Pencegahan narkoba terhadap kalangan remaja memang tanggung jawab 

kita semua, namun Pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden Republik 
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Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang ketetapan Badan Narkotika Nasional, 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional 

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

kewenanangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNNP–

BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional,Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, 

Gubernur dan Bupati/Walikota,dan yang masing-masing sebagai lembaga 

pemerintah non-kementrian dengan struktur vertical ke provinsi,dan 

Kabupaten/Kota. BNNP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan 

narkoba di daerah. 

Agar penelitian ini dapat terarah untuk mengemukakan konsep 

operasionalnya, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dalam 

melakukan pencegahan narkoba dikalangan remaja, penulis akan melihat dengan 

menggunakan teori yang digunakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam 

mencegah penyalahgunaan narkoba. 

Hal yang paling penting dijelaskan disini adalah bagaimana strategi BNNP 

Riau dalam mencegah sacara dini agar remaja tidak terjerumus dalam narkoba 

dengan Motto” mencegah lebih baik dari pada mengobati” untuk itu perlu kiranya 

di buat indikator-indikator yang dapat menunjukan strategi yang dilakukan oleh 

BNNP Riau tersebut, adapun indikator dan sub indikator, yaitu : 

  



 

 

 

 

22 

Tabel II.1 Operasional Indikator Variabel 

Variabel 
Indikator 

Sub Indikator 

Strategi-Strategi 

Badan Narkotika 

Nasional Riau dalam 

Mencegah  

Penyalahgunaan 

Narkoba  

1. Menjalankan berbagai 

program-program 

Pencegahan 

a. Penyuluhan  

b. Pembentukan Satgas 

c. Sosialisasi Anti 

Narkoba  

2. Faktor  yang 

diperhatikan dalam 

pelaksanaan 

Pencegahan Narkoba 

a. Faktor Penghambat 

b. Faktor Pendukung 

3. Kerja sama yang 

dilakukan BNNP Riau 

dalam mencegah 

Penyalahgunaan 

Narkoba 

a. Pemerintah 

b. Swasta 

c. Masyarakat 

4. Program Kerja yang 

dilakukan BNNP Riau 

pada tahun 2016 

a. Bidang Pencegahan 

5. Memberikan Informasi 

dan Pendidikan 

Pencegahan yang 

ditujukan kepada 

a. Keluarga 

b. Lembaga Pendidikan 

c. Lembaga 

Kemasyarakatan 

d. Organisasi wilayah 

pemukiman (RT, RW)  

e. Unit-Unit Kerja 

f. Media Massa  

g. Lembaga Keagamaan 

Sumber: Tugas Pokok danFungsi  Bidang Pencegahan Narkoba BNNP Riau 

2016 

 

2.9 Pandangan Islam tentang Penelitian 

1. Surat Al-Baqarah  ayat 219 
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Artinya :  mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar 

dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar 

dari pada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu apa 

yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan mu. 

Sungguh allah mahaperkasa, mahabijaksana. 

 

2. Surat Ar-Ra’d ayat 11 

 

Artinya :  baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

manjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya.mereka 

menjaganya ats perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dpat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. 

 

2.10 Kajian Terdahulu 

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Drs. Suradi, M.Si.Pu judul 

penelitian kapasitas institusi penerima wajib lapor dalam penanganan korban 

penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penelitian bagaimana komponen kegiatan 

ipwl yang meliputi : kelembagaan (status lembaga, visi misi, struktur 

organisasi),sdm,korban narkoba, sarana prasarana,dan dana ? bagaimana 

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ? hasil belum tersedia pedoman ipwl, 

terbatasnya sosialisasi, belum terbangun harmonisasi antara BNN dan kementrian 

sosial terkait pembinaan ipwl,dan belum dilibatkannya pekerja sosial professional 

terkait putusan pengadilan(lamanya korban menjalani rehabilitasi sosial). 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Rudianto masalah penelitian sejauh mana 

peranan badan narkotika nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika dan apa hambatan-hambatan yang ditemui badan 

narkotika nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 

narkotika ? hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika 

telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hokum dan telah banyak mendapat 

putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hokum diharapkan mampu menjadi 

faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran 

narkotika. Namun, dalm kenyataannya justru semakin intensif dilakukan 

penegakan hokum, semakin menignkat pula peredaran serta perdagangan 

narkotika tersebut.  

Dan Penelitan Selanjutnya dilakukan oleh Zacky Al Afkat judul 

penelitiannya tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada Residen Pecandu 

Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau di Pekanbaru. Masalah 

penelitian ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial di rumah 

sakit jiwa tampan pekanbaru. Hasil dari penelitian nya ialah pelaksanaan 

rehabilitasi sosial pada residen pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan 

Pekanbaru Residen yang berjumlah 10 orang yang menjalani rehabilitasi sosial 

selama tiga bulan, menunjukan perubahan perilaku yang positif karena adanya 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya.  

 Adapun perbedaan penelitian atau kajian terdahulu dengan penelitian ini 

ialah, dalam penelitian terdahulu focus permasalahan dilihat berdasarkan peranan 

Badan narkotika nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap 
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tindak pidana narkotika dan meneliti bagaimana cara kerja institusi penerima 

wajib lapor yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ialah bagaimana strategi yang 

langsung di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam meminimalisir 

terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja, karena usia 

remaja merupakan korban yang rentan terjerat oleh bahaya narkoba.  

 

2.11 Kerangka Berfikir 

Gambar II.1   Kerangka Pemikiran Strategi Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di 

Kalangan Remaja. 
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