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ABSTRAK 

Permasalahan Narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang 

bersifat urgen dan kompleks. Maka dari itu diharapkan masarakat berperan aktif 

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika terutama dikalangan remaja penerus bangsa. Satuan Reserse Narkoba 

Polres Siak sebagai aparat penegak hukum harus bersungguh-sungguh dalam 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

sering terjadi diwilayah hukum Polres Siak Sri Indrapura. Permasalahan dalam 

skripsi adalah 1). Apa program strategis Satuan Reserse Narkoba Polres Siak 

dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan 

remaja?, 2). Bagaimana pelaksanaan program strategis Satuan Reserse Narkoba 

Polres Siak dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dikalangan remaja? dan 3). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan 

Reserse Narkoba Polres Siak dalam pelaksanaan program strategi pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan remaja? Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian 

memperlihatkan: 1). Satuan Reserse Narkoba Polres Siak mempunyai beberapa 

Program Strategi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dikalangan remaja diantaranya : dengan cara melakukan penyuluhan 

dan sosialisasi tentang bahaya narkotika ke sekolah-sekolah, masyarakat dan 

pemuka agama, melakukan pendekatan dan pembinaan ke perkumpulan remaja 

seperti perkumpulan musik (band), melakukan operasi atau razia langsung ke 

wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan dilakukan transaksi atau 

pemakaian, melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Siak dan melakukan penindakan langsung 

terhadap remaja yang diketahui sebagai penyalahguna dan pengedar narkotika. 2). 

Pelaksanaan program startegis Satuan Narkoba dalam mencegah penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika dikalangan telah dilaksanakan dan dijalankan 

dengan semaksimal mungkin oleh Satres Narkoba Polres Siak, salah satunya ialah 

telah dilakukan penyuluhan, pembinaan, pemasangan spanduk bahaya narkotika 

dan penindakan terhadap beberapa remaja yang diketahui menyalahgunakan dan 

mengedarkan narkotika dan 3). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan 

Reserse Narkoba Polres Siak diantaranya kurangnya SDM dari kepolisian itu 

sendiri, kurangnya simpati dan kerjasama masyarakat dalam keterbukaan 

informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika disekitar 

lingkungan. 

 

 


