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ABSTRAK 

Analisis Peran Badan Narkotika Kabupaten Kampar Dalam 

Penanggulangan Kenakalan Remaja 

 (Studi Kasus: Penyalahgunaan Narkoba) 

Oleh: 

Hariati Ningsih 

Nim 11575200956 

Email: hariati.ningsih.16@gmail.com 

 

Penelitian ini dilakukan kepada instansi yang menanggulangi kenakalan 

remaja penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kampar. Terdapat beberapa 

masalah membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini yakni masih 

meningkatnya kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kampar. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Peran Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja 

Penyalahgunaan Narkoba dan untuk mengetahui apa yang menjadi Hambatan 

Badan Narkotika  Kabupaten Kampar dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja 

Penyalahgunaan Narkoba. Penentu jumlah sampel diambil sebanyak 13 (tiga 

belas orang) berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari pihak BNK 

Kabupaten Kampar,polres Kampar, pihak DPPKBP3A Kabupaten Kampar, tokoh 

masyarakat dan remaja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan 

hasil wawancara yang di peroleh dari jawaban responden kemudian dianalisa 

dengan menguraikan permasalahan yang ada sehingga memberikan interpretasi 

terhadap hasil yang relevan. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa 

analisis peran Badan Narkotika Kabupaten Kampar dalam penanggulangan 

kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba masih kurang sesuai dengan 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) preventif 2) Kuratif 3) 

Pembinaan. Ketiga indikator ini masih belum terlaksana sepenuhnya sehingga 

masih meningkatnya kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor 

penghambat dalam penelitian ini ialah minimnya anggaran untuk pencegahan 

kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba, kurangnya fasilitas rehabilitasi, 

kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat maupun orang tua terhadap 

remaja. 

 

Kata Kunci: Peran dan Kenakalan Remaja penyalahgunaan narkoba 



 

 
 

ii 

KATA PENGANTAR 

نِِِٱّلَلِِِبِۡسمِِ  ٱلَرِحيمِِِٱلَرۡحم َٰ

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya yang yang senantiasa memberikan kenikmatan dan 

kesehatan tiada henti-hentinya, memberikan kesabaran dan kegigihan dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan Salam tidak lupa kita kirimkan 

kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah utusan Allah sehingga 

umatnya terhindar dari buta ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Badan Narkotika 

Kabupaten Kampar (BNK) Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi 

Kasus:Penyalahgunaan Narkoba)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala 

dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari 

berbagai keluarga, segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan 

baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Agus Salim 

dan Ibunda Anis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis 

sehingga sampai seperti saat ini. Serta saudara kandung penulis abang Piki 

Hidayat dan adik Lili Desvita yang selalu mendukung dan selalu memberikan 



 

 
 

iii 

do’a kepada penulis. Terimakasih yang tak terhingga karena telah memberikan 

segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik itu berupa kasih sayang, 

dukungan moral dan materi serta do’a yang tak pernah ada hentinya selalu 

diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, 

memberikan kesehatan serta sezeki kepada kedua orang tua serta keluarga penulis, 

Aaamiin. 

 Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-

tingginya juga penulis sampaikan kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. DR. 

Akhmad Mujahidin, S.Ag, M. Ag, Wakil Rektor I Bapak Drs.H. Suryana A. 

Jamrah, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr.H. Kusnedi, M.Pd, Wakil Rektor III 

Bapak Drs. H. Promodi, MA,Ph.D, yang telah memberikan waktu dan 

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan 

Tinggi ini. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Bapak Dr,Drs. H. Muh.Said, M.Ag, 

beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Leny Nofianti, M.S.,S.E.,M.Si.,Ak, Wakil 

Dekan II Ibu Dr. Juliana, S. E,M.Si, serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Amrul 

Muzan,S. HI,M.Ag, dan staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi 

rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3.  Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, 

beserta sekretaris Jurusan Administrasi Negara Ibu Weni Puji Hastuti,S.Sos, 

MKP, yang telah meng-Acc judul penelitian ini. 
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4. Penasehat Akademik penulis Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, yang sudah 

memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak 

didiknya. 

5. Pembimbing skripsi penulis Ibuk Virna Museliza,SE, M.Si, yang telah 

memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat 

kepada penulis dari awal proposal hingga terselesaikan skripsi ini. 

6.  Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

7. Kepada seluruh pegawai Badan Narkotika Kabupaten Kampar, POLRES 

Kabupaten Kampar, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kampar, yang 

telah membantu penulis dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

8. Sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga Zannah Kobita, Wiken Yulianti, 

Nurfadillah, Mardiatul Ulfa, Imel, Adiyah, Cibel yang selama ini selalu ada 

disaat penulis selalu membutuhkan bantuan dan jadi penyemangat dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2015 

terkhusus Lokal F dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-

persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

10. Untuk teman KKN Desa Batu Sanggan, Sagito Putra, Irsyad, Randi, 

Ramadhan, Delima, Ayu, lily, Fauzia, Anisa, yang telah memberikan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
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11. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak 

langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

 Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta do’a yang 

tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas 

segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

 Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-

Nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, 

serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Sesuai dengan tujuan negara yang tertera pada UUD 1945 bahwa 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan bangsa. Dimana remaja dituntut untuk berperilaku baik 

seperti yang tertera pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Dapat diartikan bahwa masyarakat serta remaja yang baik itu ialah manusia yang 

memiliki etika serta bertingkah laku sewajarnya. 

Visi kabupaten kampar ialah Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri 

berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis. Dapat Disimpulkan 

bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah di kabupaten Kampar 

bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis, dimana dalam segala aspek 

kehidupan yang di jalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan sesuai dengan 

motto masyarakat kampar untuk mewujudkan kabupaten kampar sebagai serambi 

mekkah provinsi riau, Begitu juga yang diharapkan kepada remaja sebagai 

penerus bangsa. Jumlah penduduk di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada data 

berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kampar 2016-2018 

No Kecamatan 
Tahun 

2016 2017 2018 

1.  Kampar Kiri 30.676 31.353 32.011 

2.  Kampar Kiri Hulu 12.100 12.314 12.515 

3.  Kampar Kiri Hilir 11.702 11.934 12.155 

4.  Gunung Sahilan 20.218 20.697 21.168 

5.  Kampar Kiri Tengah 27.558 28.150 28.723 

6.  XIII Koto Kampar 24.673 25.189 25.686 

7.  Koto Kampar Hulu 19.346 19.742 20.122 

8.  Bangkinang Barat 25.726 26.251 26.755 

9.  Salo 26.518 27.068 27.597 

10.  Tapung 98.031 100.613 103.192 

11.  Tapung Hulu 84.517 87.202 89.963 

12.  Tapung Hilir 61.603 63.096 64.568 

13.  Bangkinang 40.639 41.482 42.294 

14.  Bangkinang Seberang 33.735 34.405 35.045 

15.  Kampar 51.601 52.611 53.575 

16.  Kampar Timur 25.129 25.727 26.314 

17.  Rumbio Jaya 17.540 17.875 18.193 

18.  Kampar Utara 17.609 17.965 18.307 

19.  Tambang 62.640 64.266 65.886 

20.  Siak Hulu 103.099 106.007 108.941 

21.  Perhentian Raja 18.042 18.440 18.827 

 Jumlah  812.702 832.387 851.837 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2019 

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kampar yang dikategorikan Remaja 

dapat dilihat pada data berikut ini: 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kampar yang dikategorikan Remaja  

No 
Golongan 

Umur 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Laki-

Laki 
Perempuan 

Laki-

Laki 
Perempuan 

Laki-

Laki 
Perempuan 

1. 10-14 39.560 40.203 40.427 37.496 36.817 34.032 

2. 15-19 34.432 36.732 35.456 33.753 35.395 33.423 

3. 20-24 37.727 35.894 34.768 33.382 36.035 34.178 

Jumlah 111.719 112.829 110.651 104.631 108.247 101.633 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 
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Dari tabel di atas dapat dilihat banyaknya dan semakin bertambahnya usia 

remaja yang diawasi agar tidak melakukan tindakan negatif. Dimana akan menjadi 

hal buruk ada yang melakukan hal negatif tersebut. Kenakalan remaja bisa saja 

mempengaruhi remaja lain yang mempunyai keingintahuan tinggi yang berakibat 

buruk bagi remaja itu sendiri maupun orang lain. Seperti yang diketahui bahwa 

masa remaja adalah masa yang paling indah dan menyenangkan. Setiap peristiwa 

yang dilakukan seolah-olah melekat dalam ingatan dan sulit untuk dilupakan . 

yang mana dikatakan remaja tersebut ialah mereka yang berusia 10-24 tahun. 

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika 

dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh 

kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka akan jatuh pada kesengsaraan 

batin, hidup penuh kecemasan, ketidak pastian dan kebimbangan. Hal seperti ini 

telah menyebabkan remaja-remaja Kabupaten Kampar jatuh pada kelainan-

kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang 

maupun di kemudian hari. Dan berdampak pada sifat atau tindakan yang bisa 

disebut kenakalan remaja.  

Di Kabupaten Kampar kenakalan remaja sangat beragam dan semakin 

banyak terjadi salah satunya ialah remaja yang positif mengunakan narkoba. Hal 

ini diketahui dengan banyaknya jumlah penguna narkoba di Kabupaten Kampar. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah data penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.3 

Data Penyalahgunaan Narkoba di Polres Kabupaten Kampar dari Umur 

15-24 Tahun 

 

No Tahun Jumlah 

1. 2016 39 Orang 

2. 2017 55 Orang 

3. 2018 61 Orang 

Sumber: Data Polres Kampar 2019 

Berdasarkan tabel diatas, Penguna Narkoba umur 15-24 Tahun 2016 

berjumalah 39 orang, pada tahun 2017 berjumlah 55 orang dan 2018 berjumlah 61 

orang. Maka dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penggunaan narkoba pada 

remaja pertahunnya meningkat. Penguna narkoba tersebut merupakan kenakalan 

remaja yang akan berdampak pada tindakan kejahatan. Dimana si pecandu akan 

merasa ketergantungan akan narkoba tersebut dan si pecandu bisa melakukan apa 

saja untuk mendapatkannya disaat dia tidak memiliki uang untuk membelinya. 

Kenakalan remaja yang mengarah pada kejahatan biasanya merupakan 

hasil dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun sosial (teman 

pergaulan). Kenakalan remaja merupakan salah satu penyakit sosial yang 

membawa masalah bagi masyarakat. Penyakit sosial disebut juga penyakit 

masyarakat yaitu segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, 

melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dikatakan penyakit masyarakat karena 

tindakan yang dilakukan remaja tersebut terjadi dalam masyarakat. 

Berikut merupakan ungkapan dari Kasat Resnarkoba mengenai penyebab  

kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba. Beliau mengatakan bahwa: 

“penyebab kenakalan remaja itu dimulai dari lingkungan keluarga, yang 

mana orang tua kurang mendidik anaknya, pengaruh pergaulan terhadap kawan 

sebaya, selain itu ada juga disebabkan oleh faktor ekonomi seperti beberapa 

orang  remaja yang kami pernah tangkap dan diamankan karena faktor ekonomi 
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orang tua yang kurang terhadap kelengkapan fasilitas anaknya.”(wawancara 

dengan Kasat Resnarkoba Kabupaten Kampar) 

 

Mencermati perkembangan peredaran dan kenakalan remaja di kabupaten 

kampar sungguh sangat mengkhawatirkan, karena kenakalan remaja jelas 

mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu 

kesadaran sosial dalam memerangi kenakalan remaja dengan melibatkan seluruh 

potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, serta anggota 

masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga 

generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk melakukan kenakalan 

remaja. 

Permasalahan kenakalan remaja mengharuskan pemerintah dan aparat 

penegak hukum memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut dan 

bagaimana cara pembinaan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi. Oleh 

sebab itu, seiring dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan Anak serta Keputusan Mentri Sosial Nomor 80/HU K/2010 

Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 

dimana adanya perlindungan kepada anak yang berprilaku nakal atau dikenal 

dengan kenakalan remaja. Dalam hal anak nakal ini diberikan peran pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur daerahnya dalam penanganan anak 

nakal tersebut.  

Sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Kampar adalah dengan melakukan himbauan, yang berupa pemasangan spanduk 

mengenai bahaya narkoba, pemberitauan melalui radio, televisi dan media sosial 
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dan lainya. Tidak itu saja pemerintah kabupaten kampar juga mengadakan 

Penyuluhan, yang mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan 

sekolah-sekolah untuk dijadikan wadah atau tempat dalam mengatasi kenakalan 

remaja. yang mana pemerintah mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang dapat 

menimbulkan terjadinya kenakalan remaja seperti sosialisasi bahayanya narkoba, 

sex, HIV/AIDS dan memberikan pengertian tentang tidak baiknya bolos sekolah, 

ugal-ugalan dan tawuran antar sekolah maupun teman sebayanya yang merugikan 

diri remaja itu sendiri.   

 Dan selanjutnya pembinaan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang 

terkait  dalam penanggulangan kenakalan remaja. Pemerintah Kabupaten Kampar 

juga mengadakan program  Bina Keluarga, yang mana pemerintaha memberikan 

pembinaan bagaimana mendidik anak agar tidak terjerumus kedalam kenakalan 

remaja penyalahgunaan narkoba, dan Program GenRe. yang merupakan program 

yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dikalangan generasi muda. 

Dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan promosi program GenRe, khususnya 

pengembangan PIK-Remaja di tiap-tiap sekolah yang tergabung dalam program 

ini. Yang mana bertujuan untuk dijadikan tempat bagi remaja yang bermasalah 

untuk di tindak lanjuti. 

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Peran Badan Narkotika Kabupaten Kampar Dalam 

Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus: Penayalahgunaan 

Narkoba) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Kabupaten Kabupaten Kampar dalam 

melakukan penanggulangan kenakalan remaja Penyalahgunaan Narkoba? 

2. Apa faktor penghambat Badan Narkotika Kabupaten Kampar dalam 

melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja Penyalahgunaan Narkoba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis peran Badan Narkotika Kabupaten Kampar dalam melakukan 

penanggulangan kenakalan remaja Penyalahgunaan Narkoba 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat  Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar dalam penanggulangan kenakalan remaja Penyalahgunaan 

Narkoba. 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaatan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menambah informasi dan sebagai saran bagi yang berwenang dalam 

hal yang bersangkutan 

2. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis sendiri mengenai 

penyakit masyarakat dikalangan remaja 

3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan menjadi referensi 

untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. 
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1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian bab ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang 

menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pembahasan, pandangan islam tentang 

penyalahgunaan narkoba bagi remaja, defenisi konsep, konsep 

operasional dan kerangka pemikiran. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis 

data.  

BAB IV:  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi keadaan umum Kabupaten Kampar, sejarah 

organisasi perangkat daerah kabupaten Kampar, Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas, 

BAB V:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data dilapangan, hasil 

penelitian dilapangan serta wawancara tentang peran Badan Narkotika 
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Kabupaten Kampar dalam penanggulangan kenakalan remaja 

penyalahgunaan narkoba. 

BAB VI:  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didalam undang-undang No. 32 

Tahun 2004  ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya 

diselenggarakan secara adil dan selaras. 

Menurut Vincent Lemius didalam Riant Nugroho (2011:134), 

mengemukakan Otonomi Daerah itu kebebasan (kewenangan) untuk mengambil 

atau membuat satu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik 

fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. 

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan 

potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Selanjutnya untuk urusan 

pemerintah skala kabupaten pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 14 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: 
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a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

d. Penyediaan sarana dan prasaran umum  

e. Penangganan bidang kesehatan 

f. Penyelenggaraan pendidikan 

g. Penanggulangan masalah sosial. 

h. Pelayanan bidang ketanagakerjaan. 

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

j. Pengendalian lingkungan hidup 

k. Pelayanan pertanahan 

l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 

n. Pelayanan administrasi penanaman modal. 

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Untuk melaksanakan kewenangan wajib tersebut,maka daerah otonom 

dalam melaksanakan otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

pasal 22 yang menyatakan: Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban: 

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,kesatuandan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,  

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi, 

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan, 

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, 

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, 

g) Menyedikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial, 

i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, 

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah, 

k) Melestarikan lingkungan hidup, 

l) Mengelola administrasi kependudukan, 

m)  Melestarikan nilai sosial budaya, 

n) Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenanggannya, 

o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk 

membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenanggan yang menjadi 

hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan 

dan kemauan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintah. 

Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekpresi dalam rangka membangun 

daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. 
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2.2 Kebijakan Publik 

Nugroho, Riant (2004:1-7)  Mengatakan Kebijakan publik dalam 

kepustakaan Internasional disebut sebagai publik policy, yaitu suatu aturan yang 

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh 

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot 

pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh 

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. 

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai 

kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan 

tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh 

dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang 

perlu untuk diatur makan formulasi isu tersebut menjadikan kebijakan publik yang 

harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. 

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye, dalam Riant Nugroho 

(2011:204) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segalah sesuatu yang 

dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus 

dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi 

pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang 

besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan 

persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan 

ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam 

menetapkan suatu kebijakan. 
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Idealnya suatu Kebijakan Publik adalah 1) kebijakan Publik untuk 

dilaksanakan dalam bentuk real, bukan sekedar dinyatakan, 2) kebijakan Publik 

untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan kepada 

kepentingan publik itu sendiri. Menurut Keban (2004:55) memberikan pengertian 

kebijakan publik bahwa Public policy dapat dilihat dari konsep filosofis, 

kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diingatkan sebagai 

suatu produk kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau 

rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan di pandang sebagai suatu 

proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu 

organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan 

mekanisme dalam mencapai produknya, serta sebagai suatu kerangka kerja, 

kebijakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan 

metode implementasinya. 

Kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang 

harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan 

diberi sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi dalam Nugroho (2000:7) 

Tujuan kebijakan publik membentuk keseimbangan dalam kehidupan 

masyarakat, sebagai penyeimbang maka kebijakan di tuntut harus memberikan 

rasa adil inilah yang sangat jarang dapat diberikan di indonesia karena rasa adil ini 

untuk masyarakat yang termajinal merupakan barang yang sangat mahal. Dengan 

memberikan cita rasa hukum pada masyarakat merupakan salah satu cara agar 

masyarakat merasa tenang dan damai dalam menyelami arti bernegara. 
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Persoalan yang ada di masyarakat kebijakan publik memiliki manfaat untuk 

menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat secara lebih rasional dan 

legal. Dalam pembuatan kebijkan berbagai proses pemanfaatan sumber daya yang 

ada didalam negara perlu menjadi perhatian karena pemanfaatan ini biasanya yang 

menjadi peran penting dalam kondisi suatu bangsa. Proses pemanfaatan kebijakan 

publik untuk berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, seni,teknologi 

dan sebagainya adalah mengolah sumber-sumber yang berguna untuk kepentingan 

bangsa dan negara. Berbagai kemungkinan dalam mencapai pemanfaatan yang 

efektif, efisien dan ekonomis perlu dilakukan secara komprehensif, karena tidak 

jarang di indonesia kebijakan publik dirumuskan hanya untuk menyenangkan 

sebagian pihak, dan tidak jarang kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan elitis. 

Kebijkan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah 

dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan 

publik di buat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. 

Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu 

mempunyai tujuan tertentu, yang di tujukan untuk kepentingan masyarakat. 

 

2.3   Peran Pemerintah Daerah 

Menurut Soekanto (2009:212-213) peran merupakan proses dinamis 

kedudukan (status). Pada sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai 

macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab 

yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas 

tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah 

diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut 
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agar segala pekerjaan dapat tertata dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan 

oleh setiap para anggota yang terlibat di dalamnya sesuai dari karakteristik 

masing-masing. 

Bourjol  dan  Bodrad (J  Kaloh,  2002  :  9)  Pemerintah  Daerah berasal dari 

bahasa Yunani dan Latin kuno yaitu Koinotes (komunitas) dan Demos (rakyat 

atau distrik),commune (dari bahasa Perancis) yang artinya organisasi yang 

dikendalikan  oleh  wakil-wakil  rakyat  terpilih  dalam  suatu  komunitas  dari 

sekelompok  penduduk  suatu  wilayah.  Ide  dasar  tentang commune adalah  

suatu wilayah  tertentu  dengan  kehidupan  kolektif  yang  dekat  dan  memiliki  

minat  dan perhatian yang bermacam-macam.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (widjaja,2007:37). 

Kemudian menurut Widjaja (2007:140) pemerintahan daerah adalah 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 
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Dalam  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan 

Daerah pada Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-

luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  

Pemerintah Daerah ialah wakil-wakil  rakyat  yang  terpilih  untuk melaksanakan  

urusan  pemerintahan berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  serta  tidak  terlepas  

dari  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, peranan Pemerintah 

Daerah itu sendiri ialah suatu rangkaian perilaku wakil-wakil  rakyat  yang  

terpilih  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan berdasarkan  ketentuan  yang  

berlaku,  dimana  Pemerintah  Daerah  membuat  suatu kebijakan-kebijakan yang 

menjadi masalah dimasyarakat. Sementara  itu  peranan  Pemerintah  dalam  

mengatasi  kenakalan  remaja ditunjukkan  dengan  adanya Keputusan  Menteri  

Sosial  Nomor  80/HUK/2010 Tentang  Panduan  Perencanaan  Pembiayaan  

Pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  Bidang  Sosial  Daerah  

Provinsi  dan  Daerah  Kabupaten/Kota. Dimana dijelaskan bahwa ada empat 

pelayanan dasar dalam bidang sosial yakni: 

1. Pelaksanaan  program/  kegiatan  bidang  sosial, 

2. Penyedian  sarana  dan prasarana  sosial, 

3. Penanggulangan  korban  bencana,  dan 

4. Pelaksanaan  dan pengembangan  jaminan  sosial. 
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Dijelaskan  bahwa  dalam  kenakalan  remaja  atau dikenal dengan anak 

nakal ini yakni dalam menangani kenakalan remaja tersebut dapat  diwujudkan  

dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi  anak  nakal.  Dimana menyediakan  

sarana  dan  prasarana  untuk  pelayanan  dan  rehabilitasi  sosial  bagi anak nakal 

yang nantinya ditangani oleh panti sosial pelayanan anak.  

Sementara  itu  dalam Undang-undang  23  Tahun 2002  Tentang 

Perlindungan  Anak,  dijelaskan  bahwa  remaja  yang  melakukan  tindakan  yang 

melanggar  etika  serta  norma  yang  berlaku  dilindungi  oleh  Pemerintah.  

Dengan upaya  perlindungan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  

hak-hak  anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartipsipasi secara 

optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  

perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  

Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  

Untuk mengatasi  kenakalan  remaja Pemerintah  dan  Lembaga  Negara  

lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  memberikan  perlindungan  

khusus  kepada  anak  yang  bermasalah  termasuk remaja  yang  melakukan  

tindakan/  perilaku  jahat  atau  nakal  hingga  mengganggu diri sendiri dan orang 

lain. dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  berperan  dalam mengatasi  

kenakalan  remaja  dengan  mendukung  program  Pemerintah  Daerah, menyusun  

program  dan  kegiatan  serta  memasukkan  unsur  atau  materi  yang 

berhubungan  dalam  upaya  mempercepat  pengendalian/  penurunan/  

peningkatan. pengawasan  peredaran  narkoba/  HIV/  AIDS  dan  mengatasi  

kenakalan  remaja  diwilayah Kabupaten Kampar. Dengan cara PIK-R (Pusat 
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Informasi Konseling remaja, memberikan program rehabilitas bagi remaja yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, melakukan sosialisasi mengenai hal-hal 

yang dapat menimbulkan kenakalan remaja, dan sekolah-sekolah mewajibkan 

siswa/i untuk mengikuti ekstrakulikuler. 

Pemerintah Kabupaten Kampar meningkatkan pengawasan peraturan daerah 

tentang kenakalan remaja, yaitu dengan melakukan razia di tempat-tempat hiburan 

seperti warnet, dan tempat yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pada 

remaja, meningkatkan bimbingan kepada remaja, dan memberikan sanksi tegas 

bagi remaja yang bermasalah. 

 

2.4   Penanggulangan 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, 

cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan 

untuk mencegah , menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas 

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang 

telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara prefentif dan 

kuratif dan pembinaan. 

Yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan 

memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti 

mencuri, Pengguna Narkoba, serta kepada pihak yang berhubungan dengan anak 

tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat dan pemerintah. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan 

suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan 

yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

 

2.5    Kenakalan Remaja 

Poerwadaminta (2007 : 792) Secara bahasa kenakalan adalah sifat nakal 

atau perbuatan nakal. Sedangkan menurut Sudarsono (2012:17) kenakalan secara 

istilah bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan 

tetapi juga termasuk didalamnya yang melanggar norma masyarakat. 

Sedangkan menurut Soetjiningsih (2004:45) remaja adalah masa peralihan 

antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya 

kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun 

yaitu menjelang masa dewasa muda. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja 

adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-

24 tahun dan belum menikah. 

Dengan demikian kenakalan remaja adalah masalah-masalah sosial yang 

timbul karena perbuatan remaja dirasakan sangat menganggu, dan merisaukan 

kehidupan masyarakat, bahkan sebagian anggota masyarakat menjadi terancam 

hidupnya. Kenakalan remaja ialah anak yang cacat sosial. Dikatakan demikian, 

karena disebabkan oleh kurangnya  kasih  sayang  orang  tua,  frustasi  atau  

tekanan  depresi  pada  suatu masalah  yang  tidak  dapat  diselesaikannya,  
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perkembangan  teknologi  yang  pesat, serta lingkungan dimana ia tinggal dan 

juga tempat ia bergaul. 

Kenakalan  remaja  disebut  juga  dengan juvenile  delinquency. Juvenile 

delinquency adalah  perilaku  jahat  atau  nakal  yang  dilakukan  oleh  remaja  

hingga mengganggu diri sendiri dan orang lain. Juvenile berasal  dari  bahasa  

Latin  “juvenilis”,  artinya  anak-anak,  anak muda, sifat-sifat kahs remaja. 

Delinquenct berasal  dari  bahasa  Latin  “delinquere”,  artinya  terabaikan, 

mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, 

pembuat ribut, pengacau, penteror, dan lain-lain. Delinquency diartikan  sebagai  

yang  mempunyai  konotasi serangan, pelanggaran,  kejahatan  dan  keganasan  

yang  dilakukan  oleh  anak-anak  muda dibawah 22 tahun. 

Kenakalan  remaja  atau  disebut  dengan  anak  nakal  dalam  Undang-

undang Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  yaitu  anak   yang  

melakukan tindak  pidana  atau  anak  yang  melakukan  perbuatan  yang  

dinyatakan  terlarang bagi  anak,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  

maupun  menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan. 

Sedangkan  menurut Sudarsono (2008 :  16)  kenakalan  remaja  /juvenile 

delinquency dikemukakan menjadi dua pengertian antara lain: 

1. Perbuatan dan tingkah  laku  yang  merupakan  perbuatan  pemaksaan  

terhadap  norma  hukum  dan pelanggaran-pelanggaran  terhadap  kesusilaan  

yang  dilakukan  anak-anak  remaja. 
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2. Pelaku pelanggaran (offenders) yang terdiri atas anak yang berusia dibawah 

21 tahun  atau  dinamakan  masa  pubertas  yang  termasuk  yurisdiksi  

pengadilan  anak (juvenile court). 

Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja ialah anak yang masih berumur 

dibawah 21 tahun yang melakukan pelanggaran kesusilaan, dimana merugikan 

dirinya, orang tuanya serta orang lain atas tindakan yang melanggar norma-norma 

baik dalam peraturan perundang-undangan menurut hukum yang berlaku di suatu 

masyarakat namun belum dapat dituntut oleh hukum. 

Dr. Kartini Kartono (2013:6) Kenakalan remaja atau juvenile delinquency 

ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak  muda  yang  

jahat  itu  disebut  pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat 

mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. 

Pengaruh  sosial  dan  kultural memainkan  peranan  yang  besar  dalam 

pembentukan  atau  pengkondisian  tingkah  laku  kriminal  anak-anak  

remaja.Perilaku  anak-anak  remaja  menunjukkan  tanda-tanda  kurang  atau  

tidak  adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan 

remaja berusia di bawah 24 tahun. 

Abu Huraerah (2012 : 95) kenakalan ramaja itu sangat bervariasi dapat 

ditinjau dari segi penyimpangan nilai atau pelanggaran hukum. Dari  definisi  di  

atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kenakalan  remaja  adalah kejahatan yang 

dilakukan anak-anak muda dalam melanggar hukum yang berlaku, dimana  
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kenakalan  remaja  ini  merupakan  gejala  penyakit  sosial  pada  anak-anak dan 

remaja yang disebabakan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka 

melakukan pengembangan tingkah laku yang menyimpang. 

Abintoro Prakoso (2013: 20) juvenile  delinquency adalah perilaku  

kenakalan  anak  yang  apabila  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dianggap 

kejahatan atau pelanggaran hukum. Sedangkan  kenakalan  remaja  yang  

dikemukakan  oleh  John  W.  Santrock ialah  tingkah  laku  yang  tidak  dapat  

diterima  secara  sosial  (misalnya  bersikap berlebihan  di  sekolah)  sampai  

pelanggaran  status  (seperti  melarikan  diri)  hingga tindak kriminal (misalnya 

pencurian).Kenakalan  remaja  ialah  suatu  bentuk  pelanggaran  hukum  yang 

apabila dilakukan oleh orang dewasa, sementara itu perilaku menyimpang tersebut 

seperti  tingkah  laku  yang  meresahkan  masyarakat  dalam  konteks  sosial, 

pelanggaran status, serta tindak kriminal. 

2.5.1  Teori-Teori Penyebab Kenakalan Remaja  

Kenakalan  remaja  yang  merupakan  gejala penyimpangan  dan  patologis 

secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu hal  yang dianggap serius. 

Dimana  dapat  disimpulkan  dengan  beberapa  teori  mengenai  terjadinya  

kenalan remaja. Adapun teori tersebut : Kartini Kartono (2013 : 25-36) 

1. Teori Biologis 

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan  remaja 

dapat  muncul  karena  faktor-faktor  fisiologis  dan  struktur  jasmaniah 

seseorang,  juga  dapat  cacat  jasmaniah  yang  dibawa  sejak  lahir. 
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2. Teori Psikologis 

Teori  ini  menekankan  sebab-sebab  tingkah  laku  delinkuen  anak-

anak  dari  aspek  psikologis  atau  isi  kejiwaannya.  Antara  lain  faktor 

intelegensi,  ciri  kepribadian,  motivasi,  sikap-sikap  yang  salah,  fantasi, 

rasionalisasi,  internalisasi  diri  yang  keliru,  konflik  batin,  emosi  yang 

kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain–lain. Dalam teori ini 

delinkuensi cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak-anak  danremaja  

ketimbang  dilakukan  oleh  orang-orang  dengan kedewasaan  muda.  

Remaja  ini  mempunyai  moralitas  sendiri,  dan biasanya  tidak  

mengindahkan  norma-norma  moral  yang  berlaku  di tengah masyarakat. 

Disamping itu, semua fase transisi juga fase transisi masa  kanak-kanak  

menuju  kedewasaan.  Meskipun  banyak  terdapat kesejahteraan,  

kemakmuran,  penghasilan  yang  tinggi  dan  kesempatan kerja di tengah 

masyarakat. Semangat protes-memberontak inilah  yang ikut  memainkan  

peranan  penting  dalam  membentuk  pola  tingkah  laku delinkuen. 

3. Teori Sosiogenis 

Dalam  teori  ini  kenakalan  remaja  murni  disebabkan  oleh  faktor 

sosiologis.  Misalnya,  disebabkan  oleh  pengaruh  lingkungan  remaja yang  

nakal,  tekanan  dari  kelompok,  dan  kondisi  masyarakat.  Menurut Healy  

dan  Broner,  kota-kota  yang berkembang  pesat  dapat menyebabkan  

frekuensi  kenakalan  remaja  lebih  tinggi  dibandingkan kejahatan yang 

dilakukan oleh orang-orang dewasa di kota-kota besar. 
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4. Teori Subkultur Delinkuensi 

Dalam teori ini kenakalan  yang dilakukan remaja disebabkan oleh 

dua hal berikut ini :  

a. Bertambahnya jumlah kejahatan, meningkatnya kualitas kekerasan, dan 

kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki sub 

kebudayaan menyimpang (subkultur delinkuen) 

b. Meningkatnya  jumlah  kriminalitas  mengakibatkan  kerugian  dan 

kerusakan  secara  keseluruhan  terutama  terdapat  di  negara-negara 

industri  maju  yang  disebabkan  meluasnya  kejahatan  anak-anak 

remaja. 

2.5.2  Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja disebabkan oleh factor dari remaja itu sendiri (internal) 

maupun factor dari luar ( eksternal). 

1. Faktor Internal 

a. Krisis Identitas 

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan 

terjadinya dua bentuk integrase. Pertama, terbentuknya perasaan akan 

konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. 

Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrase 

kedua. 

b. Kontrol diri yang lemah 

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku 

yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada 
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perilaku “nakal” begitupun bagi mereka yang telah mengetahui 

perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan 

Kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya 

2. Faktor Eksternal 

a.  Keluarga 

Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, 

atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif 

pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun , seperti terlalu 

memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan 

terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakal an 

remaja. 

b. Teman sebaya yang kurang baik 

c. Komunitas/lingkungan/sekolah/tempat tinggal yang kurang baik 

 

2.6.   Penyalahgunaan Narkoba 

Menurut  Sofyan s. Willis (2005) Penyalahgunaan narkoba adalah suatu 

pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba 

(narkotika dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan 

yang produktif manusia pemakainya. Manusia pemakai narkoba biasa dari 

berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, para penjahat, 

pekerja, ibu rumah tangga, bahkan sekarang sudah sampai ke sekolah-sekolah 

yang jelas-jelas terdiri dari para generasi muda, bahkan lebih khusus lagi anak dan 

remaja.  
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Dalam masa kini telah banyak remaja yang telah memakai, mengedarkan, 

bahkan menjadi pecandu dari barang haram tersebut padahal dengan berbagai 

potensi yang dimiliki oleh para remaja atas kemajuan negara ini, maka sangat rugi 

jika para remaja mengunakan narkotika, karena diketahui banyak zat-zat 

berbahaya yang mampu merusak akal maupun naluri dari pada remaja. 

Pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan Rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dan Narkoba yang sangat 

umum beredar di masyarakat yaitu nikotin, bentuk nikotin yang paling umum 

yaitu tembakau yang penggunanya dengan cara dihisap sebagai contoh yaitu 

rokok. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah obat yang berbahaya jika 

dimasukkan ke dalam tubuh, dan dapat merusak sistem syaraf serta organ-organ 

yang lain bahkan kematian, zat yang terkandung dalam narkoba jika terus di 

konsumsi akan membuat kecanduan pemakainya. 

 

2.7   Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Penyalahgunaan Narkoba 

Sofyan s. Willis (2005) Penanggulangan Kenakalan Remaja ini demikian 

kompleks karena masalahnya saling taut-bertaut. Hal ini dapat dipahami 

mengingat interaksi dalam masyarakat merupakan suatu sistem. Sehubungan 
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dengan hal tersebut diatas di atas makan upaya menanggulangi kenakalan remaja 

dibagi atas tiga bagian: 

1. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja yang bersifat Preventif 

(Pencegahan) 

Upaya Preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

terarah dan terencana, untuk menjaga agar kenakalan anak tersebut tidak 

timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya daripada upaya Kuratif, 

karena jika kenakalan tersebut telah meluas, maka amat sulit 

menanggulanginya. Berbagai upaya preventif dapat dilakukan, tetapi secara 

garis besarnya dapat dikelompokkan atas tiga bagian yaitu: 

1) Di Rumah Tangga (Keluarga) 

a. Orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama, 

artinya membuat suasana rumah tangga atau keluarga menjadi 

kehidupan yang taat dan takwa kepada Allah di dalam kegiatan 

sehari-hari 

b. Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, artinya dimana 

hubungan antara ayah, ibudan anak tidak terdapat percekcokan atau 

pertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu 

terluang untuk berkumpul bersama anak-anak, misalnya di waktu 

makan bersama. Di waktu makan bersama itu sering keluar ucapan-

ucapan dan keluhan-keluhan anak secara spontan. Spontanitas itu 

amat penting bagi orang tua sebagai bahan pertimbangan untuk 

memahami diri anak-anaknya. 
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c. Adanya kesamaan norma-norma yang di pegang antara ayah, ibu, 

dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam mendidik anak 

d. Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak, maksud 

kasih sayang yang wajar bukanlah dalam rupa materi berlebihan, 

akan tetapi dalam bentuk hubungan psikologis dimana orang tua 

dapat memahami perasaan anaknya dan mampu mengantisipasinya 

dengan cara-cara edukatif. 

e. Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak-

anak, artinya menumbuhkan kewibawaan pada orang tua dan 

kewibawaan akan menimbulkan sikap kepenurutan yang wajar pada 

anak didik. 

f. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak 

remaja di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang perlu diawasi ialah 

teman-teman bergaulnya, disiplin waktu, pemakaian uang dan 

ketaatan melakukan ibadah kepada tuhan.  

2) Upaya Di Sekolah Penanggulanggan Kenakalan Remaja 

a. Guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid. Untuk 

memahami aspek-aspek psikis murid, guru sebaiknya memiliki ilmu-

ilmu tertentu antara lain: psikologi perkembangan, bimbingan dan 

konseling, serta ilmu mengajar. Dengan adanya ilmu-ilmu tersebut 

maka teknik pemahaman individu murid akan lebih objektif 

sehingga memudahkan guru memberikan bantuan kepada murid-

muridnya. 
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b. Mengintensifkan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru 

agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara 

harmonis dengan guru-guru umum lainnya. 

c. Mengintensifkan bagian bimbingan dan konseling di sekolah dengan 

cara mengadakan tenaga ahli atau menatar guru-guru untuk 

mengelola bagian ini 

d. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru-guru 

e. Melengkapi fasilitas pendidikan seperti gedung, laboratorium, 

masjid, alat-alat olahraga dan kesenian, alat keterampilan dan 

sebagainya. Dengan lengkapnya fasilitas tersebut akan dapat 

digunakan untuk mengisi waktu luang. 

3) Upaya di Masyarakat Penanggulangan Kenakalan Remaja 

Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah dan 

sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam 

mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah 

satu pincang maka yang lain akan turut pincang pula. Pendidikan di 

masyarakat biasanya diabaikan orang. Karena banyak orang yang 

berpendapat bahwa jika anak telah di sekolahkan berarti semuanya 

sudah beres dan guru lah yang memegang segala tanggung jawab soal 

pendidikan. Pendapat seperti ini perlu di koreksi. Karena apabila artinya 

pendidikan yang diberikan di sekolah dan rumah jika di masyarakat 

terdapat pengaruh-pengaruh negatif yang merusak tujuan pendidikan 

itu. 
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2. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja yang bersifat Kuratif 

(Penyembuhan) 

Yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam menanggulangi masalah 

kenakalan remaja ialah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan 

tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. 

Dengan memberikan pengobatan terhadap remaja yang mengunakan 

narkoba,pengobatan yang dilakukan dari segi medis dan non medis yang 

bertujuan untuk membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan 

penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba. 

 Dalam penyembuhan kenakalan remaja dari narkoba tidak semua 

pihak yang dapat mengobati hanya dokter yang telah mempelajari narkoba 

secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan 

pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan 

kesabaran dalam menjalaninya.harus ada kerja sama anatara dokter, pasien 

dan keluarga. Bentuk kegiatan dilakukan dalam program ini yaitu dengan 

memberikan pengobatan seperti penghentian secara langsung, 

detoksifikasi. Dan memberikan fasilitas Rehabilitasi untuk pemulihan 

kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba, agar 

tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut mengerogotinya 

karena bekas pemakaian narkoba, kerusakan fisik dan kerusakan mental 

biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. dalam proses 

rehabilitasi pasien akan di beri pengobatan dan akan mendapatkan terapi 

khusus dalam masa rehabilitas. 
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3. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja yang bersifat Pembinaan 

Mengenai upaya pembinaan remaja dimaksud ialah: 

1) Pembinaan terhadap remaja yang tidak melakukan kenakalan remaja, 

dilaksanakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti 

ini telah diungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga 

jangan sampai terjadi kenakalan remaja. 

2) Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku 

kenakalan remaja atau yang telah menjalani sesuatu hukuman karena 

kenakalannya. Hal ini perlu dibina agar supaya mereka tidak 

mengulangi lagi kenakalannya.Pembinaan dapat diarahkan dalam 

beberapa aspek: 

a) Pembinaan mental dan kepribadian beragama 

Diupayakan agar anak dan remaja itu memahami arti agama dan 

manfaatnya untuk kehidupan manusia. Dengan jalan demikian 

tumbuh keyakinan beragama. Jika telah tumbuh keyakinan 

beragama harus diupayakan latihan-latihan beribadah secara terus 

menerus. Karena itu tempat pembinaan anak-anak nakal hendaklah 

dilengkapi dengan rumah ibadah, penyediaan guru agama yang 

baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak nakal. Jika latihan 

beribadah sudah mendarah daging maka akan tumbuh kesadaran 

pada anak akan pentingnya peranan agama dalam kesehatan mental 

dan menghalangi orang dari perbuatan-perbuatan tercela seperti 
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mencuri, menipu,  narkotika dan lain-lain. Dengan kata lain, agama 

dapat membentengi diri mereka. 

b) Pembinaan keterampilan khusus 

Masalah pembinaan keterampilan khusus sudah merupakan 

program pokok dari pembinaan anak-anak nakal dilembaga-

lembaga pembinaan. Tujuan utama dari pembinaan keterampilan 

adalah agar anak mempunyai jiwa wiraswasta, mampu berdiri 

sendiri dan mempunyai daya kreatif 

c. Pengembangan bakat-bakat khusus 

Pengembangan bakat-bakat khusus ialah mengupayakan penemuan 

bakat anak-anak nakal itu yang terpendam dengan berbagai 

kegiatan atau melalui test psikologi. Jika ditemukan bakat-bakat 

tertentu makan kita perlu menyediakan sarana untuk 

pengembangannya, seperti seni, olahraga, PKK, drama dan 

sebagainya, dalam rangka mengurangi dorongan untuk nakal 

tersebut di dalam diri anak-anak. 

 

2.8    Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran penelitian terhadap penelitian terdahulu, 

dari beberapa judul yang ada penulis kemudian mengambil dua penelitian 

terutama yang terkait dengan konteks penelitian. Kedua penelitian tersebut adalah: 

1. Fella Eka Febriana (2016) dengan judul “ Peran Orang Tua Dalam 

Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)” Pembahasan dalam penelitian 
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ini adalah bahwa kelurahan Antirogo merupakan salah satu kelurahan 

dengan tingkat kriminalitas kenakalan remaja yang relatif rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di kelurahan Antirogo dapat 

membentengi putra putrinya dari pengaruh kenakalan remaja. Pastinya hal 

ini terjadi karena ada peran orang tua yang bisa dianggap berhasil dalam 

membentengi putra putrinya dalam meminimalisir dampak buruk 

kenakalan remaja. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran orang tua yang 

dilakukan oleh para orang tua di kelurahan Antirogo yakni dengan 

menyibukkan anak mereka dengan pendidikan umum dan pendidikan 

agama, adanya bekal ilmu agama yang di dapat, perhatian, nasehat dan 

bimbingan orang tua diharapkan dapat membentengi putra putrinya 

terhindar dari pengaruh kenakalan remaja.  

2. Nenda Muslihah (2016) Dengan judul “ Peran Sekolah Dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Kasus MTs Negeri 3 Jakarta)” 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya peserta didik 

yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, terjadinya prilaku yng 

menyimpang yang dilakukan peserta didik seperti bolos sekolah telat 

masuk kelas, bully dan sebagainya,dan belum maksimalnya peran sekolah 

dalam menanggulangi kenakalan remaja. Hasilnya adalah kendala sekolah 

dalam menanggulangi kenakalan remaja di MTs Negeri 3 Jakarta yaitu 

keterbatasan dalam memberikan bimbingan karakter pada siswa saat 

pembelajaran di sekolah, kurang proaktifnya orang tua/ wali siswa tentang 

riwayat kehidupan anak (siswa), ketidak terbukaan siswa yang bermasalah 
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dalam pemberian informasi mengenai permasalahan yang dialaminya 

kepada guru menangganinya, kurang tegasnya penerapan disiplin dan 

pemberian sanksi pada siswa, masih terbukanya celah siswa untuk 

melanggar peraturan, dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial atau 

pengaruh teman dalam perkembangan siswa. 

3. Fitroh Khalkoh (2017) dengan judul “ Upaya Tokoh Masyarakat Dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif Analitis di Gampong 

Weusiteh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar). Pembahasan 

dalam penelitian ini adalah sebagian tokoh masyarakat sudah menjalankan 

tugasnya dalam menanggulangi kenakalan remaja. Namun belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik. Kurang kompaknya tokoh masyarakat 

tersebut menjadi penyebab terabainya dalam mengatasi masalah-masalah 

remaja. Para tokoh masyarakat lebih mementingkan masalah pribadinya 

dibandingkan dengan kepeduliannya terhadap lingkungan remaja. Tokoh 

masyarakat ini belum melaksanakan perannya secara sempurna. Hasilnya 

upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terhadap kenakalan remaja 

yaitu dengan memberikan nasehat, bimbingan, melindungi warga dari 

remaja yang nakal, memberikan sanksi–sanksi yang diberikan untuk 

remaja tersebut agar remaja merasa jera. 

 

2.9    Pandangan Islam Tentang Pencegah dan Penindak Narkoba  

Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak kesehatan, dapat merusak organ 

hati, seluruh pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernapasan, perusak 
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paru-paru, gangguan jiwa, tertular virus HIV, dan lain-lain. Hal tersebut telah 

dilarang oleh Allah Swt dalam  QS Al-Nisa‟ ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 195. 

                    

Artinya:  Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang kepadamu. (QS al-Nisa’:29). 

                      

Artinya:  Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri 

kedalam kebinasaan (QS al-Baqarah:195) 

Penyalahgunaan Narkoba dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, 

karena pelaku penyalahgunaan narkoba produktivitasnya akan menurun. Dan 

penyalahgunaan narkoba membahayakan kehidupan bangsa dan negara, karena 

narkoba dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada 

gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia masa 

depan. 

Selain itu pula kita dapat menyampaikan tentang Ayat-ayat alqur‟an pujian 

Allah kepada manusia agar lebih memahami keberadaan dirinya sebagai khalifah 

di atas bumi ini dan sebagai umat yang terbaik diciptakan oleh Allah swt. Dalam 

Alqur‟an Surah Ali-Imran/4:110 sebagai berikut: 
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Artinya:  “kamu (Umat Islam) adalah Umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia (Karena kamu) menyeru (berbuat) yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah swt..” 

Di dalam ayat lain Allah swt berfirman: 

                            

          

Artinya: “ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma‟ruf dan mencegah dari 

yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.s. 

Ali-Imran/33:104) 

Demikian pula yang disampaikan dalam surah An-Nahl/16:125 Allah swt. 

                            

                     

Artinya: „Seluruh (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang lebih baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 

yang baik”.. 

Dari ketiga ayat diatas menunjukkan bahwa betapa pentingnya kepedulian 

setiap orang, kelompok atau golongan untuk senantiasa melaksanakan tugas 

mengingatkan dan mengajak kepada setiap orang untuk berbuat baik dan 

mencegah mereka dari perbuatan tidak baik dan melanggar hukum, termasuk 

didalamnya penyalahgunaan narkoba. dalam melaksanakan misi tersebut 
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hendaklah dilakukan dengan cara dan metode yang baik sehingga mampu menarik 

simpati remaja, Masyarakat dan akan membawa keberhasilan. 

Berkaitan dengan larangan penyalahgunaan narkoba Rasulullah saw 

bersabda yang artinya: 

 “Jauhilah olehmu minuman keras/narkoba karena ia awal dari 

kejahatan.”(H.R.Al-Hakim) 

Maka dapat disimpulkan bahwa minuman keras yang mengandung alkohol 

dan memabukkan termasuk narkoba adalah larangan dalam islam karena 

bahayanya akan merusak, baik kepada jasmani maupun rohani manusia dan akan 

menyeret seseorang kedalam neraka karena setiap yang dilarang hukumnya 

haram. 

 

2.10  Defenisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka 

agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan 

pada telaah pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 

merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar 

memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan 

mendefenisikan sebagai berikut: 

1. Peran pemerintah daerah adalah suatu rangkaian prilaku wakil-wakil 

rakyat yang terpilih untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu peran pemerintah daerah  dalam 

penelitian ini di defenisikan kepada keterlibatan pemerintah daerah untuk 
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dapat melakukan penanggulangi kenakalan remaja penyalahgunaan 

narkoba di  kabupaten kampar. 

2. Penanggulangan, adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif 

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya 

penanggulangan dapat dilakukan secara prefentif dan refresif . 

3. Kenakalan Remaja, ialah suatu bentuk pelanggaran hukum yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa, sementara itu prilaku menyimpang tersebut 

seperti tingkah laku yang meresahkan masyarakat dalam konteks sosial, 

pelanggaran status, serta tindakan kriminal. 

4. Penyalahgunaan narkoba, adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal 

barang haram yang dinamakan narkoba (narkotika dan obat-obat adiktif) 

yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia 

pemakainya. narkoba adalah obat yang berbahaya jika dimasukkan ke 

dalam tubuh, dan dapat merusak sistem syaraf serta organ-organ yang lain 

bahkan kematian, zat yang terkandung dalam narkoba jika terus di 

konsumsi akan membuat kecanduan pemakainya. 

5. Upaya menanggulangi kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba dibagi 

atas tiga, yang pertama,preventif yang mana kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis terarah dan terencana, untuk menjaga agar kenakalan 

remaja tidak timbul.yang kedua Kuratif,yaitu memberikan pengobatan 

terhadap remaja yang telah mengunakan narkoba dan bertujuan untuk 
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menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba,yang 

ketiga Pembinaan, yaitu memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap 

remaja setelah mendapatkan pengobatan agar remaja tidak kembali 

mengunakan narkoba. 

 

2.11    Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut  dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari 

variabel tersebut. (Singarimbun:2003) 

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada halaman sebelumnya 

maka konsep operasionalnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub indikator 

Analisis Peran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kampar 

Dalam Penanggulangan 

Kenakalan Remaja (studi 

Kasus:Penyalahgunaan 

Narkoba ) 

1. Upaya Preventif  a. Di rumah tangga 

(Keluarga) 

b. Upaya di sekolah 

c. Upaya di masyarakat 

2. Upaya Kuratif   a. Pengobatan 

b. Rehabilitas 

c. Terapi psikologi 

3. Upaya Pembinaan a. Pembinaan mental 
dan kepribadian 

beragama 

b. Membina 

keterampilan khusus 

c. Mengembangkan 

bakat-bakat khusus 

Sumber: Teori Sofyan S \Willis,dalam bukunya” Remaja dan Masalahnya”( 2005) 
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2.12  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Peran Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar Dalam Penanggulangan Kenakalan 

Remaja ( Studi Kasus: Penyalahgunaan 

Narkoba) 

Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja 

Penyalahgunaan Narkoba

Upaya Preventif Upaya Pembinaan 

Jumlah Kenakalan Remaja 

Penyalahgunaan Narkoba berkurang di 

Kabupaten Kampar 

Upaya kuratif 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu mengambarkan keadaan subjek dan 

objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan 

atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta 

memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan 

dihubungkan dengan konsep operasional. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian 

dimulai bulan Februari 2019 sampai dengan Agustus 2019. Adapun alasan 

penelitian di Kabupaten Kampar adalah untuk mengetahui seberapa besar Peran 

Badan Narkotika Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Kenakalan Remaja 

yang penyalahgunaan Narkoba. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitin 

3.3.1 Jenis Data 

Penelitian Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka atau 

dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian 

ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain 

yang diambil dari dokumen organisasi. (Sugiyono, 2003:14) 
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3.3.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari 

narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kasat 

Resnarkoba polres Kampar, Kaur Bin OPS Sat Resnarkoba, Kabid 

Pengendalian Penduduk DPPKBP3A, Kasih Terapi dan Rehabilitas BNK 

Kampar, Staff Terapi dan Rehabilitas, Tokoh Masyarakat dan Remaja. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer 

dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau 

data yang diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk 

surat kabar dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan 

data dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung ke lapangan 

terhadap objek penelitian yang ada dalam rangka untuk mendapatkan data 
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dan informasi yang akurat mengenai penanggulangan kenakalan remaja 

penyalahgunaan narkoba. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk meperoleh data 

yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara terpimpin terhadap 

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disediakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan masalah-

masalah penelitian yang berupa catatan, transkip, arsip-arsip dan 

sebagainya.adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto 

mengenai wawancara dan lain-lainnya. 

 

3.5   Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan salah satu anggota kelompok partisipan 

yang berperan sebagai pengarah dan penerjamah muatan-muatan budaya atau 

pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu 

teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud tujuan tertentu, yang 

mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan 

pada penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.1  

Jumlah Informan Penelitian 

No Informan Penelitian Jumlah 

1. Kasat Resnarkoba polres Kampar 1 

2. Kaur Bin OPS Sat Resnarkoba Polres Kampar 1 

3. Kabid Pengendalian Penduduk DPPKBP3A 1 

4. Kasih Terapi dan Rehabilitas BNK Kampar 1 

5. Staff Terapi dan Rehabilitas 1 

6. Tokoh Masyarakat 5 

7. Remaja 3 

          Jumlah Informan 13 

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2019 

 

3.6  Metode Analisis 

1. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk pengumpulan data. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data akan dilakukan dengan cara membuat abstrak data, 

jadi setelah membaca, mepelajari dan menelaah data penulis akan 

merangkum data inti dengan tetap menjaga validitas dan obyektifitas data. 

3. Interpretasi Data 

 Langkah ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan langkah 

kedua. dalam tahap ini membutuhkan kecermatan dan konsentrasi 

sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

4. Kesimpulan 

Dilakukan dengan menarik kesimpulan yang menerangkan secara 

ringkas tentang hasil penelitian serta solusi yang akan ditawarkan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar 

4.1.1 Keadaan Geografis  

Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan 

daerah yang terletak diantara 1º00’40” Lintang Utara sampai 0º27’00” Lintang 

Selatan dan 100º28’30-101º14’30”Bujur Timur Batas-batas daerah Kabupaten 

Kampar adalah sebagai berikut: 

Utara  :Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis 

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi 

Barat :Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat) 

Timur :Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai 

kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ±413,5 km dengan kedalam 

rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk 

dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Keecamatan XIII Koto Kampar, 

Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian 

Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ±90 km dengan kedalam rata-rata 8-12 

m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di 

Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana 

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagian sumber energi 

liustrik (PLTA Koto Panjang). 
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Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis,suhu minimum terjadi 

pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21ºC. Suhu maksimum terjadi 

pada Juli dengan temperatur 35ºC. 

4.1.2 Pemerintahan 

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 

1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi 

Riau,berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh 

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Kabupaten Kampar di pimpin oleh aziz 

zaenal dan wakil Catur Sugeng, yang di tetapkan oleh sidang pleno Komisili 

Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2018-2023. Kabupaten 

Kampar memiliki 21 Kecamatan dan Kedua puluh satu kecamatan tersebut 

(beserta ibu kota kecamatan) adalah: 

1. Bangkinang Kota (ibu kota:Kota Bangkinang). 

2. Kuok (ibu kota:Kuok) 

3. Bangkinang (ibu kota:Muara Uwai) 

4. Gunung Sahilan (ibu kota:Kebun Durian) 

5. Kampar (ibu kota:Air Tiris) 

6. Kampar Kiri (ibu kota:Lipat Kain) 

7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota:Sei Pagar) 

8. Kampar kiri Hulu (ibu kota:Gema) 

9. Kampar Timur (ibu kota:Kampar) 

10. Kampar Utara (ibu kota:Desa Sawah) 

11. Perhentian Raja (ibu kota:Pantai Raja) 
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12. Rumbio Jaya (ibu kota:Teratak). 

13. Salo (ibu kota:Salo). 

14. Siak Hulu (ibu kota:pangkalanbaru). 

15. Tambang (ibu kota:Sei.Pinang). 

16. Tapung (ibu kota:Petapahan). 

17. Tapung Hilir (ibu kota:Pantai Cermin). 

18. Tapung Hulu (ibu kota:Sinama Nenek). 

19. XIII Koto Kampar (ibu kota:Batu Besurat). 

20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota:Simalinyang). 

21. Koto Kampar Hulu(ibu kota:Tanjung). 

4.1.3 Demografi 

Penduduk Kampar adalah orang minang kabau yang kerap menyebut diri 

mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah kampar dengan 

persukuan Domo, Malayu, Piliong/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniagi, 

Kampai, Bendang, dll. Secara jauh,etnis,adat istiadat,dan budaya mereka sangat 

dekat dengan masyarakat minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak 

Limopuluoh. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah 

Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi 

dalam bukunya Japan and Eastern Asia,1953, Pemerintahan Militer Kaigun di 

Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari 

strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera. 

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada 

umumnyabermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan 
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Pelalawan. Diikuti oleh etnis jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak 

masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi. Didapati 

pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai 

buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumalah 

yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera 

Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. 

Penduduk  Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh 

Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak 

adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya 90% dari total pemeluk agama 

diseluruh wilayah Kabupaten Kampar. 

 

4.2 Sejarah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 06 

Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka di bentuklah SKPD Kabupaten 

Kampar. Dan pada tahun 2016, terdapat perubahan dalam penamaan dinas/badan 

di provinsi, Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya dinas/badan disebut juga sebagai 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini namanya berubah menjadi organisasi 

perangkat daerah (OPD). 

Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kampar yang mengatasi 

Kenakalan Remaja (Penyalahgunaan Narkoba) yang penulis ambil adalah Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kabupaten Kampar. Dalam mencegah 
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kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba BNK Kabupaten Kampar bekerja 

sama dengan POLRES Kabupaten Kampar dan Dinas Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

4.2.1. Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kabupaten Kampar 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kabupaten Kampar adalah 

instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi,dan 

wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Kampar,berada 

di bawah dan bertanggung  jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi (BNNP) Riau yang dipimpin oleh seorang kepala. 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kabupaten Kampar mempunyai 

tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten 

Kampar. Adapun fungsinya sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Kampar. 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitas dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten 

Kampar. 

3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten 

Kampar. 

4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dangan instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kampar. 

5. Pelayanan administrasi 

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
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Struktur organisasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten 

Kampar terdiri atas: 

a. Kepala 

b. Kepala TU (Tata Usaha) 

c. Kabid Rehabilitas 

d. Kabid Litrenbang 

e. Kabid Pencegah dan Pemberdayaan Masyarakat 

f. Kabid Pasca Rehab/Pendamping 

Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kampar 

mempunyai tugas: 

a. Memimpin Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kampar dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi,dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten 

Kampar 

b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN 

dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

wilayah Kabupaten Kampar 

 Sub bagian Umum atau TU (tata Usaha) mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan 

anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan 

data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat,dan 

penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Badan Narkotika Kabupaten 

(BNK) Kabupaten Kampar. 
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 Bidang pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, disiminasi informasi 

dan advokasi,pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi 

dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam 

wilayah Kabupaten Kampar. 

 Bidang Rehabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, 

kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah gunadan /atau pecandu narkotika, 

penin gkatan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial 

penyalah guna dan atau pecandu narkotika baik yang di selenggarakan pemerintah 

maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitas dan 

pedampingan,penyatuan kembali kedalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan 

dibidang rehabilitas dalam wilayah Kabupaten Kampar. 

Adapun program-program yang dilakukan oleh BNK Kampar untuk 

menanggulangi permasalahan narkoba, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba ke sekolah-

sekolah Kabupaten Kampar 

2. Melaksanakan rehab 

3. Gerakan anti narkoba (Granat) 

4. Membentuk gerakan desa/kelurahan anti narkoba, 
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5. Mensosialisasikan bahaya narkoba melalui iklan layanan masyarakat 

bekerja sama dengan Kepolisian Kabupaten Kampar, seperti iklan di 

media elektronik, media cetak,poster,spanduk, baliho dan lain sebagainya. 
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Gambar 4.1:  STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA 

KABUPATEN KAMPAR 
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4.2.2 Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kabupaten 

Kampar 

Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip 

koordinasi,integrasi,sinkronisasi,simplifikasi,transparan dan akuntabel termasuk 

dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

1. Fungsi Koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi 

dengan pimpinan lembaga pemerintah baik provinsi maupun 

Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang 

perlu. 

2. Koordinasi dilakukan melalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu 

jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional 

di bidang P4GN. 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing 

dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan 

Sebagai tugas utama BNK Kabupaten Kampar dalam memberikan 

pelayanan publik dalam mengatasi korban narkoba. 
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4.2.3. Polres Kabupaten Kampar 

Polres Kabupaten Kampar terletak di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

Visi 

Polres Kabupaten Kampar yang mampu menjadi pelindung pengayom dan 

pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat 

serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang 

menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak Azazi manusia, pemelihara 

keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan wilayah Kabupaten 

Kampar dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat 

yang sejahtera. 

MISI 

Berdasarkan uraian sebagian visi diatas, selanjutnya uraian tentang jabatan 

misi Polres Kabupaten Kampar kedepan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat (meliputi aspek security,surety,safety,dan peace) sehingga 

masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis. 

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan 

preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta 

kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship) 

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia menuju 

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan 
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4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

bingkai integritas diwilayah hukum negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

5. Mengelola sumber daya polisi sektor Kampar secara profesional dalam 

mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri 

sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal) sebagai upaya 

menyamakan visi dan misi polri kedepan 

7. Memelihara solidaritas institusi polri dari berbagai pengaruh luar 

(external) yang sangat merugikan organisasi 

8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari 

masyarakat yang berbhineka tunggal ika. 

4.2.4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dalam membantu 

Bupati dalam bidang Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti melakukan Pembinaan, membuat 

Program, dan mengkoordinasi serta mengelola data dan informasi tentang 

pengendalian penduduk, KB, dan pemeberdayaan perempuan dan anak. Dinas ini 

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala 
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Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretariat Daerah Kabupaten. 

Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Nasional dan 

Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak merupakan rangkaian 

pembangunan kependudukan dan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, sebagai langkah penting pembangunan bangsa yang berkelanjutan. 

Pembangunan Program Keluarga Berencana tersebut diarahkan untuk 

mengupayakan pengendalian kuantitas penduduk melalui Program Keluarga 

Berencana tersebut diarahkan untuk mengupayakan pengendalian kuantitas 

penduduk melalui Program Keluarga Berencana dan peningkatan kualitas 

penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, sedangkan 

Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk 

mengupayakan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 

Pembangunan Program PP&KB DAN PP&PA tersebut merupakan 

program lintas sektor, yang saling bersinergi antar bidang/sektor terkait. 

Tantangan baru dalam pengendalian penduduk tidak hanya sebatas pengendalian 

kelahiran saja melainkan mencakup penurunan angka kematian dan pengarahan 

mobilitas penduduk baik tingkat nasional maupun regional. Turun nya total 

Fertility Rate (TFR) 0,2% MENJADI 2,5% dari Tahun 2017 sebesar 2,7% dan 

terbentuknya Kampung KB sebanyak 21 Kampung KB 21 Kecamatan serta 

pembinaan kelompok kegiatan yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga 

Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan UPPKS. Dan ditahun 2018 target kampung 

KB Menjadi 38 Kampung KB. Dengan pencapaian KB baru sebesar 125,1%. 
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1. Visi dan Misi 

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar (PERDA) 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di 

bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tugas dan fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, telah 

menetapkan Visi yaitu: 

Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang seimbang, Kesetaraan Gender 

& Perlindungan anak menuju Keluarga Kecil sejahtera. 

Untuk mencapai Visi dimaksud bersama ini dijabarkan Misi Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.Adapun Misi 

nya adalah:Untuk mencapai Visi diatas misi Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Intensitas penyuluhan program dan pelayanan, 

pemasangan alat kontrasepsi, medis operasi, kesehatan reproduksi 

remaja, dan konseling ( Informasi dan Edukasi) program KB Nasional. 

b. Meningkatkan kualitas Keluarga, melalui pelayanan keluarga 

sejahtera, penguatan ketahanan keluarga dan penguatan kelembagaan 

keluarga kecil berkualitas 
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c. Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok usaha perempuan 

melalui pemberdayaan SDM, pembinaan kewirausahaan, dan 

pemberian fasilitas/ alat teknologi tepat guna. 

d. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kaum perempuan, melalui 

KEI serta advokasi terhadap kebutuhan hak-hak azazi perempuan dan 

anak 

e. Meningkatkan hubungan kerjasama sinergi yang terkait dengan 

pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi 

yang baik. 

2.  Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nonor 06 

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat  Daerah 

Kabupaten Kampar. Bahwa tugas pokok dan Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan permpuan adalah: Untuk melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Bidang 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, DPPKBP3A Kabupaten 

Kampar Menyelenggarakan Fungsi: 

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian 

penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

perlindungan anak 
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b. Menyusun program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

c. Menyelenggarakan pelayanan Pengendalian penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

d. Menyelenggarakan Program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, program kesejahteraan reproduksi, pemberdayaan 

keluarga, program keluarga berencana. 

e. Pengelola data mikro kependudukan, keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, informasi 

gender dan anak. 

f. Pengelola data mikro kependudukan dan keluarga informasi gender 

dan anak 

g. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, 

swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang pelayanan 

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan 

anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

j. Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis (UPTB) 
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3. Kondisi Sumber Daya Kepegawaian 

a. Pegawai Struktural 

Jumlah pegawai Dinas pengendalian penduduk, keluarga 

berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

(DPPKBP3A) Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Desember 2018 

terdiri dari:PNS struktural dan staff umum sebanyak 30 orang PNS, 

Tenaga honorer sebanyak 13 orang dan tenaga sukarela 5 (lima) orang. 

Kondisi sebagaimana tersebut diatas bila kita merujuk pada sistem 

pola kerja dinilai belum mengacu kepada pola maksimal, hal ini dapat 

dilihat bahwa masih ada pejabat Eselon IV tidak mempunyai staf 

umumnya, hanya dibantu oleh staf/tenaga honorer, idealnya setiap 1 

(satu) pajabat  Eselon IV mempunyai 2 (dua) orang staf umum. Dari 

jumlah tersebut dapat dirinci berdasarkan kualifikasi pendidikan, 

kepangkatan dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan staf 

Kabupaten Kampar  

b. Pegawai Fungsional 

Jumlah Pegawai Fungsional, sebagai tenaga Penyuluhan (PLKB) 

lapangan pada tahun 2012 sebanyak 91 orang, sampai dengan posisi 31 

Desember 2018 sebanyak 79 orang, bertugas pada 21 Kecamatan, dan 

masing-masing di koordinir oleh 1 (satu) orang koordininator. 

Pengangkatan PKB dan PLKB di putuskan berdasarkan peraturan 

Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alih 

Fungsi PKB sebagai PNS Pusat. Pelaksanaan peraturan ini mulai efektif 
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pada Januari 2018. Sebelum diangkat sebagai PNS, para PKB dan 

PLKB ini hanya berstatus pegawai non PNS yang digaji oleh pemerintah 

daerah. Setelah diangkat PKB akan menjadi pejabat fungsional sehingga 

mendapat tunjangan fungsional, sedangkan PLKB bukan pejabat 

fungsional. 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi DPPKBP3A 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Kampar sangat fokus terhadap usaha dalam 

Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran gelap 

narkoba. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan 

kewenangan kepada Badan Narkotika Kabupaten Kampar untuk 

melaksanakan sosialisasi, baik kesekolah maupun masyarakat dan juga 

telah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan 

terhadap pemberantasan dari peredaran gelap Narkoba. 

2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam 

Melaksanakan Penanggulangan Kenakalan Remaja Penyalahgunaan 

Narkoba yang peneliti temui adalah pertama, keterbatasan anggaran untuk 

pencegahan kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Kampar hal tersebut memang benar, Anggaran yang tidak pernah tetap 

setiap tahunnya membuat instansi-instansi yang menanggulangi kenakalan 

remaja penyalahgunaan narkoba merasa kesulitan untuk dilakukannya 

tindakan pencegahan. Dan kedua, Kurang fasilitas rehabilitasi yang di 
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kabupaten Kampar, dimana memberikan fasilitas rehabilitasi masih kurang 

sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kampar masih mendapatkan 

kesulitan dalam menanggani remaja yang pecandu narkoba. 

Ketiga,kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, dimana masih 

kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat maupun orang tua remaja 

dalam penyuluhan dan sosialisasi dan pembinaan yang diberikan instansi 

dalam menanggulang kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba.  

 

6.2.  Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, sebagaimana 

dimaksud ialah penyediaan layanan rehabilitasi medis dan penyediaan dan 

pengembangan sumber daya manusia pelaksanaan rehabilitasi medis yang 

kompeten. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu didukung anggaran 

yang maksimal. 

2. Setiap keluarga diharapkan untuk memperhatikan tingkahlaku anak-

anaknya, berilah mereka pendidikan yang menangkal mereka dari narkoba, 

bila salah satu diantara anggota keluarga telah menjadi korban narkoba, 

wajib bagi keluarga untuk melaporkan anaknya pada pihak berwajib atau 

mengantarkan mereka ke pusat-pusat terapi dan rehabilitasi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian lain 

terkait permasalahan kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba di 

Kabupaten Kampar dengan melakukan kerjasama beberapa sekolah, dinas 

pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Polres Kabupaten Kampar 

1. Upaya Preventif (Pencegahan) 

a. Apa tindakan bapak/ibu jika mendapatkan remaja yang memakai 

Narkoba? 

b. Bagaimana menanggulangi remaja yang telah kecanduan akan narkoba? 

c. Adakah Undang-undang yang mengatur mengenai Narkoba? 

d. Bagaimana Bentuk hukuman yang diberikan kepada remaja yang 

menyalahgunakan Narkoba? 

e. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya 

kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba? 

f. Adakah pihak POLRES Kabupaten Kampar Mengadakan Sosialisasi 

mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial seperti 

kenakalan remaja (penyalahgunaan Narkoba)? 

2. Upaya Kuratif (Penyembuhan) 

a. Bagaimana upaya POLRES Kabupaten Kampar dalam penyembuhan 

kenakalan remaja Penyalahgunaan Narkoba? 

3. Upaya Pembinaan 

a. Upaya pembinaan seperti apa yang dilakukan POLRES Kabupaten 

Kampar dalam menanggulangi remaja penyalahgunaa narkoba? 

4. Faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam 

melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja 



 

 

a. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan 

kenakalan remaja di Kabupaten Kampar? 

b. Bagaimana solusi mengatasinya? 

B. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar 

1. Upaya Preventif ( Pencegahan) 

a. Bagaimana upaya pencegahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

DPPKBP3A Kabupaten Kampar? 

b. Apakah yang seharusnya dilakukan keluarga dalam mencegah 

kenakalan remaja? 

c. Untuk mencegah kenakalan remaja, apakah pihak DPPKBP3A 

bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mencegah terjadinya 

kenakalan remaja? 

d. Apa saja bentuk pencegahan kenakalan remaja yang diadakan di 

sekolah-sekolah? 

e. Apa saja bentuk pencegah kenakalan remaja yang di lakukan oleh 

DPPKBP3A di suatu masyarakat? 

2. Upaya Kuratif (penyembuhan) 

a. Apa saja upaya Penyembuhan yang dilakukan DPPKBP3A terhadap 

remaja penyalahgunaan narkoba? 

3. Upaya Pembinaan 

a. Apa saja upaya pembinaan kenakalan remaja yang dilakukan 

DPPKBP3A Kabupaten Kampar? 



 

 

b. Bagaimana membina mental dan kepribadian beragama  dalam diri 

seorang remaja? 

c. Apakah DPPKBP3A Kabupaten Kampar telah memberikan pembinaan 

keterampilan khusus kepada remaja yang nakal? 

4. Faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam 

melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja 

a. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan 

kenakalan remaja di Kabupaten Kampar? 

b. Bagaimana solusi mengatasinya? 

C. Pada Badan Narkotika Kabupaten Kampar 

 

1. Upaya Preventif (Pencegahan) 

a. Apakah pihak BNK mengadakan kegiatan positif yang melibatkan 

remaja dalam penyalahgunaan Narkoba? 

b. Adakah pihak BNK mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah 

atau masyarakat? 

c. Adakah kerja sama dengan pihak lain dalam menanggulangi kenakalan 

remaja penyalahgunaan narkoba? 

2. Upaya Kuratif (Penyembuhan) 

a. Apakah panti rehabilitas disediakan oleh pemerintah untuk menanggani 

remaja yang mengunakan narkoba? Masih berjalan 

b. Adakah anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk 

menagadakan proses rehabilitasi di BNK? 



 

 

c. Apa saja kegiatan yang dilakukan pihak BNK kepada remaja 

penyalahgunaan narkoba selama proses rehabilitas? 

d. Adakah pihak BNK memberikan terapi khusus terhadap remaja 

penyalahgunaan narkoba? 

e. Apa saja permasalahan dalam menanggani pecandu Narkoba? 

f. Berapa lama proses rehabiitasi seorang residen di BNK? 

g. Siapa yang melaporkan remaja yang penyalahgunaan narkoba ke BNK? 

3. Upaya Pembinaan 

a. Upaya pembinaan apa saja yang dilakukan pihak BNK untuk mengatasi 

remaja yang penyalahgunaan narkoba? 

4. Faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam 

melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja 

a. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan 

kenakalan remaja di Kabupaten Kampar? 

b. Bagaimana solusi mengatasinya? 

D. Tokoh Masyarakat 

1. Upaya Preventif ( Pencegahan) 

a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kenakalan remaja 

penyalahgunan narkoba di daerah ini? 

b. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya 

kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba? 

c. Dampak apa saja yang di timbulkan oleh kenakalan remaja 

penyalahgunaan narkoba? 



 

 

d. Menurut Bapak/ Ibu adakah instansi memberikan pencegahan yang 

berupa memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk mengatasi 

kenakalan remaja yang penyalahgunaan narkoba? 

e. Apakah Bapak/ibu pernah menghadiri kegiatan yang di berikan 

instansi untuk pencegahan kenakalan remaja yang menyalahgunakan 

narkoba? 

2. Upaya Kuratif (Penyembuhan) 

a. Adakah pemerintah daerah mendirikan panti rehabilitas untuk remaja 

penyalahgunaan narkoba? 

3. Upaya Pembinaan 

a. Adakah instansi DPPKBP3A mengadakan sosialisasi dan memberikan 

pembinaan kepada masyarakat? 

4. Faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam 

melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja 

a. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan 

kenakalan remaja di Kabupaten Kampar? 

b. Bagaimana solusi mengatasinya? 

E.  Remaja 

1. Apakah anda pernah menghadiri kegiatan yang diberikan instansi untuk 

menanggulangi kenakalan remaja yang penyalahgunaan narkoba? 

2. Apakah di sekolah anda mengikuti ekstrakulikuler? 

3. Adakah pihak DPPKBP3A mengadakan sosialisasi mengenai promosi 

genre di sekolah atau masyarakat? 



 

 

4. Apakah anda pernah mengikuti program tersebut? 

5. Program seperti apa yang anda ikuti sekarang? 

6. Menurut anda apakah dengan mengikuti program seperti itu dapat 

mengurangi kenakalan remaja yang penyalahgunaan narkoba di daerah ini? 



 

 

Lampiran 2 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Kampar 

 

Wawancara dengan Kaur Bin OPS Sat Resnarkoba Polres Kampar 



 

 

 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A 

 

Wawancara dengan Kasih Terapi dan Rehabilitas BNK Kampar 



 

 

 

Wawancara dengan Staff Terapi dan Rehabilitas

 

Wawancara dengan Masyarakat 



 

 

 

Wawancara dengan Masyarakat 

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat 



 

 

 

 

Wawancara dengan Remaja 

 



 

 

 

Wawancara dengan Remaja 

 

Wawancara dengan Remaja 
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