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ABSTRAK 

 

Narkoba atau napza, pada awalnya merupakan zat - zat yang digunakan untuk 

tujuan medis atau zat - zat yang sering digunakan di bidang kesehatan  

(kedokteran).Narkoba atau napza di bidang kesehatan digunakan untuk 

menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin. Akan tetapi dalam perkembangannya, 

narkoba menjadi musuh bersama dalam masyarakat karena narkoba disalah 

gunakan manfaatnya oleh sekolompok penggunanya. Penyalahgunaan narkoba ini 

kemudian mengakibatkan kemunculan tindakan penyimpangan social dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, selain lembaga terkait yang mempunyai kewenangan 

terhadap pencegahan peredaran dan pencegahan narkoba seperti Badan Narkotika 

Nasional, maka para pihak mulai dari masyarakat, lembaga desa, dan forum 

kemitraan polisi masyarakat harus saling bekerja sama dalam upaya 

penanggulangan narkoba. Akan tetapi pada kenyataannya kerja sama para pihak 

khususnya khususnya seperti lembaga desa dan forum kemitraan polisi 

masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Selama ini kegiatan yang dilakukan 

dalam upaya pencegahan hanya sebatas inisiasi dari masyarakat dan program -

program desa yang diintegrasikan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan dan 

menjadi bagian dalam kehidupan social dan budaya masyarakat. 

 

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kegiatan - kegiatan 

yang diikuti oleh masyarakat terkait penanggu langan narkoba di lembaga –

lembaga terkait. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bentuk –bentuk 

tindakan masyarakat dalam upaya tanggap terhadap penanggulangan narkoba. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualititif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. 

Teknikanalisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber daya yang terkumpul, mempelajarai data, menelaah, 

menyusunnya dalam satuan - satuan yang kemudian dikategorikan dan dianalisis. 

 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partsipasi masyarakat dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah Kecamatan 

PercutSei Tuan meliputi beberapa hal, yaitu dalam bidang keagamaan, bidang 

olah raga dan bidang social laiinya seperti gotong royong, rapat desa, 

pembentukan panitia kegiatan kemasyarakatan dan lain - lain. Sedangkan bentuk 

– bentuk tindakan dalam upaya tanggap terhadap penanggulangan narkoba adalah 

meliputi sosialisasi dalam mimbar dakwah, memberi laporan jika terdapat 

tindakan penyalahgunaan narkoba, mendukung serta membantu segala program - 

program kerja dari pihak penegak hokum dan pemerintah, bekerjasama antar  

pemuda, mengawasi dan memantau para remajanya.  
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 Narkoba atau napza, pada awalnya merupakan zat-zat yang digunakan untuk 

tujuan medis atau zat-zat yang sering digunakan di bidang kesehatan 

(kedokteran). Narkoba atau napza di bidang kesehatan digunakan untuk 

menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin. Akan tetapi dalam perkembangannya, 

narkoba menjadi musuh bersama dalam masyarakat karena narkoba 

disalahgunakan manfaatnya oleh sekolompok penggunanya. Penyalah gunaan 

narkoba ini kemudian mengakibatkan kemunculan tindakan penyimpangan sosial 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain lembaga terkait yang mempunyai 

kewenangan terhadap pencegahan peredaran dan pencegahan narkoba seperti 

Badan Narkotika Nasional, maka para pihak mulai dari masyarakat, lembaga desa, 

dan forum kemitraan polisi masyarakat harus saling bekerjasama dalam upaya 

penanggulangan narkoba. Akan tetapi pada kenyataannya kerjasama para pihak 

khususnya seperti lembaga desa dan forum  kemitraan polisi masyarakat tidak 

dapat berjalan dengan baik. Selama ini kegiatan yang dilakukan dalam upaya 

pencegahan hanya sebatas inisiasi dari masyarakat dan program-program desa 

yang diintegrasikan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjadi bagian 

dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.  

 

 Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kegiatan-

kegiatan yang diikuti oleh masyarakat terkait penanggulangan narkoba di 

lembaga-lembaga terkait. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk tindakan masyarakat dalam upaya tanggap terhadap penanggulangan 

narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualititif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi. Teknikanalisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumberdaya yang terkumpul, mempelajarai data, menelaah, 

menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dan dianalisis. 

 

 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partsipasi masyarakat dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah Kecamatan 

PercutSei Tuan meliputi beberapa hal, yaitu dalam bidang keagamaan, bidang 

olah raga dan bidang sosial laiinya seperti gotongroyong, rapat desa, pembentukan 

panitia kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain. Sedangkan bentuk-bentuk tindakan 

dalam upaya tanggap terhadap penanggulangan narkoba  adalah meliputi 

sosialisasi dalam mimbar dakwah, memberi laporan jika terdapat tindakan 

penyalahgunaan narkoba, mendukung serta membantu segala program-program 

kerja dari pihak penegak hukum dan pemerintah, bekerja sama antar pemuda, 

mengawasi dan memantau para remajanya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, 

sejahtera dan damai. Tujuan pembangunan nasional ini berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk pencapaian tujuan 

pembangunan nasional, maka perlu adanya pengembangan ilmu pengetahuan di 

setiap bidang kehidupan.  

  Bidang kehidupan yang menjadi bagian integral bagi pembangunan 

nasional, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini 

bertujuan dan diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini sangat diperlukan suatu zat yang 

digunakan sebagai standar pengobatan. Zat yang dimaksud dalam pelayanan 

kesehatan ini adalah narkoba. 

  Narkoba atau napza, pada awalnya merupakan zat-zat yang digunakan 

untuk tujuan medis atau zat-zat yang sering digunakan di bidang kesehatan 

(kedokteran). Narkoba atau napza di bidang kesehatan digunakan untuk 

menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin. Narkoba atau napza sangat diperlukan 

untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau 

digunakan dan disertai dengan peredarannya secara gelap akan menimbulkan 



 

 

akibat yang sangat merugikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok 

terkhusus kepada generasi muda yaitu remaja. 

  Pemberian zat ini (narkoba) pada seseorang yang tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah medis atau dosis dan bukan merupakan keperluan medis dapat 

menimbulkan kerusakan fisik, mental, dan sikap hidup di lingkungan masyarakat. 

Penggunaan seperti ini disebut dengan penyalahgunaan narkoba dan dapat 

mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan atau ketergantungan. Penggunaan 

narkoba yang tidak dan bukan menjadi keperluan medis merupakan kegiatan 

peredaran narkoba secara gelap yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Kegiatan yang dilakukan pihak ini sangat merugikan 

masyarakat karena dapat merusak masa depan bangsa apalagi sasarannya adalah 

para remaja. 

  Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang 

sangat mengkhawatirkan. Sesuai dengan yang diperoleh bahwa 50% penghuni 

LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. 

Permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan utama yang menajdi target 

Negara Indonesia, untuk menyelesaikan dan melakukan penanggulangan narkoba 

di lingkungan masyarakat.  

  Besarnya jumlah kasus narkoba di Indonesia, disebabkan oleh mudahnya 

lapisan masyarakat (pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir, 

anak jalanan, pekerja dan lainnya) untuk mendapatkan dan menggunakan narkoba. 

Selain mudah didapat, narkoba juga dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, dan 



 

 

terdapat beberapa pabrik narkoba yang secara illegal sudah bisa didapati di 

Indonesia. 

  Lapisan masyarakat yang sangat mudah menjadi sasaran dan sekaligus 

pengguna narkoba adalah remaja baik pelajar maupun mahasiswa. Peredaran 

gelap dan penyalahgunaan narkoba telah dijadikan sebagai isu krusial dan menjadi 

ancaman bagi Negara sejak empat dekade. Keseriusan Negara Indonesia dalam 

melakukan penanggulangan narkoba ini tercermin dari Instruksi Presiden 

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan 

Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) 

permasalahan nasional yang menonjol, yaitu 1) pemberantasan uang palsu, 2) 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 3) penanggulangan penyelundupan, 4) 

penanggulangan kenakalan remaja, 5) penanggulangan subsversi dan 6) 

pengawasan orang asing. 

  Pencegahan dan penanggulangan narkoba pada remaja terdapat 3 aktor 

yang sangat berperan penting yaitu pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. 

Terkait peraturan tersebut di atas bahwa masyarakat mempunyai posisi strategic 

dan berpotensi besar dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. Partisipasi 

masyarakat merupakan wujud nyata perannya atau ketelibatannya dalam 

penanggulangan narkoba sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada Pasal 104, masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor 

narkotika. Pada Pasal 105 juga menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak 



 

 

dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa 

masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan 

dan penanggulangan narkoba. 

  Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba pada 

remaja terkait dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun 

ke tahun secara cepat. Ali (2017), mengatakan bahwa Negara Indonesia saat ini 

berstatus darurat narkoba, bahwa pengguna narkoba tercatat sebanyak 5,1 juta 

jiwa di tahun 2016 dan setiap tahunnya, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena 

menggunakan narkoba. Tahun 2016 yang menjadi pengguna narkoba paling 

banyak berada di usia produktif 24 – 30 tahun. 

  Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanggulangan narkoba 

khususnya di Desa Bandar Khalifah. Hal ini terkait, dengan data yang diperoleh 

bahwa tingkat pengguna narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah ini 

tergolong tingkat tinggi yaitu sekitar ± 65% remaja telah terjerumus dalam 

lingkaran narkoba (Polres Percut Sei Tuan, 2016). Dengan demikian, pentingnya 

keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan narkoba ini sehingga dapat 

meminimalisirkan angka remaja yang terjerumus dalam kasus narkoba.  

  Penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah sangat membutuhkan 

partisipasi semua pihak sehingga tingkat kriminalitas juga dapat teratasi. Besarnya 

kasus narkoba di Desa Bandar Khalifah juga mengakibatkan tingkat kriminalitas 

menjadi tinggi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah 

dengan memberikan informasi terkait lokasi-lokasi yang menjadi tempat pesta 



 

 

narkoba bagi pihak berwajib. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus bisa 

memberikan pengarahan kepada para remaja untuk tidak terjerumus dalam 

kegiatan-kegiatan yang dapat menciptkan dampak negatif bagi perkembangan 

mereka. 

  Tingginya pemakai narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah 

sehingga sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan 

narkoba. Permasalahan narkoba ini merupakan salah satu penyakit sosial yang 

harus cepat ditanggulangi dan dicegah karena dapat menyebabkan kerusakan 

mental bagi para generasi penerus yaitu remaja.  

  Keterlibatan masyarakat desa Bandar Khalifah terhadap penanggulangan 

narkoba tergolong rendah, disebabkan oleh perilaku yang cuek dan apatis terhadap 

pihak kepolisian. Ketidak percayaan ini juga dikarenakan tidak maksimalnya 

kinerja lembaga kemasyarakatan (LPMD) dan forum kemitraan polisi masyarakat 

(FKPM). Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk di tengah 

masyarakat untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di 

lingkungan masyarakat termasuk narkoba dan kriminalitas. 

  Program penanggulangan narkoba merupakan kegiatan yang harus secara 

rutinitas dilaksanakan oleh FKPM, sehingga dapat menyelamatkan dan 

membersihkan kehidupan para generasi muda dari pengaruh narkoba.  Remaja 

merupakan generasi muda yang sangat diharapkan dapat membangun dan 

mengembangkan bangsa dan Negara Indonesia. Pada fase remaja ini sangat 

dibutuhkan dukungan yang positif sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan 

bebas yang terindikasi dengan narkoba. Sasaran utama yang bagi pengedar 



 

 

narkoba atau yang sering menjadi korban kejahatan narkoba adalah remaja atau 

generasi muda. Hal ini disebabkan juga rentannya remaja dengan berbagai 

permasalahan kehidupan yang mengakibatkannya terjerumus ke dalam kejahatan 

narkoba. 

  Rentannya remaja terjerumus kedalam kejahatan narkoba disebabkan oleh 

beberapa faktor. Utami (2006: 36-38), bahwa faktor penyebab penyalahgunaan 

narkoba disebabkan oleh faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok 

teman sebaya dan faktor kesempatan. Dengan demikian, lingkungan sangat 

mempengaruhi keberadaan narkoba bagi kehidupan para remaja baik lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. 

  Narkoba sangat memberikan dampak negatif bagi remaja baik secara fisik, 

psikis, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Narkoba menjadi masalah utama 

yang harus ditanggulangi dan dicegah penyebarannya di lapisan masyarakat 

karena dapat merusak kehidupan bangsa dan Negara. Soedjono (2000:41) 

menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen 

bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

dalam penelitian ini yaitu “PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP 

PENANGGULANGAN NARKOBA PADA REMAJA DI DESA BANDAR 

KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN” 

 

 

 

 



 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

  Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan 

perkembangan. Dengan demikian, masalah merupakan tantangan dan kesulitan 

yang timbul dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternative 

pemecahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

  Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan 

sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti 

guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan 

dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada 

remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan?” 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi 

masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada remaja di Desa Bandar 

Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan yang meliputi: 

a. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang di ikuti oleh masyarakat terkait 

penangunggalan narkoba dari lembaga-lembaga terkait di Desa Bandar 

Khalifah 

b. Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindakan masyarakat dalam upaya 

tanggap terhadap penanggulangan narkoba di Desa Bandar Khalifah 



 

 

2. Manfaat Penelitian 

  Suatu penelitian yang dilakukan selalu mengharapkan agar penelitian 

tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai pembelajaran 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan 

narkoba pada remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei 

Tuan. 

b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam 

pengetahuan yang terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap 

penanggulangan narkoba pada remaja. 

c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberi masukan bagi 

kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 

 

  



 

 

D.SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

 Berisikan uraian teori yang menguraikan  pengertian partisipasi 

masyarakat, bentuk bentuk partisipasi masyarakat, syarat partisipasi, 

manfaat partispai, pengertian narkoba, faktor penyalahangunan 

nafza, faktor penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan 

penanggulangan narkoba, pengobatan, rehabilitasi, jenis jenis 

narkoba, pengertian remaja. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, kerangka 

konsep, defenisi konsep , kategorisasi, narasumber penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data,  dan deskripsi lokasi 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data yang di peroleh dari lapangan berisikan 

penyajian data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.



 

 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

A. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan nasional 

merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan 

pembangunan khususnya terhadap program penanggulangan narkoba. 

Tjokroamijoyo (1996: 27) mengemukakan, bahwa partisipasi adalah suatu 

kegiatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, 

tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan dan iklim tradisional 

kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi, yaitu gotong royong.Pada 

dasarnya gotong royong tersebut didasarkan pada kesukarelaan, saling membantu 

bekerja untuk suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan seluruh anggota 

masyarakat.Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang 

menggerakkan untuk kegiatan tertentu dengan cara gotong royong 

Sacafirmansyah, (2012: 13) mendefenisikanpartisipasi sebagai keterlibatan 

mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok 

yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada laporan kelompok 

dalam uasaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. Partisipasi masyarakat diperlukan karena program pemerintah yang 

dilaksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat.  

Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah 

memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan 

program pembangunan. Masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam 



 

 

proses perencanaan atau pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, 

pemanfaatan hasil kegiatan maupun dalam evaluasi kegiatan. Subandiyah 

(1982:2) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain. 

c. Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Irene (2011: 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama 

berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan 

gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini 

masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. 

Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan 

pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, 

partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber 

daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, 

partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil 

pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas 

maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, 

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan 

program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam 

evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 



 

 

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) 

sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat 

setempat,  yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek 

akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau 

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek 

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, 

bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Mikkelsen (2009: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, 

yaitu: 

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan; 

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri; 



 

 

d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu; 

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para 

staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya 

memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial; 

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Sutrisno (2012:43) memberikan beberapa syarat  untuk mengembangkan 

sistem pembagunan yang partisipatif, yaitu : (1) Mendorong timbulnya pemikiran 

kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksana pembangunan, (2) Toleransi yang besar 

terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat positif 

thinking di kalangan aparat pelaksana,  (3) Menimbulkan budaya di kalangan 

pengelola pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas 

kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka 

masing-masing dan (4) Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar 

skenario, (5) Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah 

pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permaslahan 

pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri. 

 

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat 

Cohen dan Uphoff (2013:10) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan terdiri dari 1) participation in decision making, 2) 



 

 

participation in implementation, 3) participation in benefits dan 4) participation 

in evaluation. Hal tersebut dapar diuraikan sebagai berikut: 

a. Participation in decision making 

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyakata dalam 

pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan.Indikator dalam rangka 

mengukur dimensi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan khususnya dalam 

perencanaan program pembangunan dapat dilihat melalui 5 indikator sebagai 

berikut: 1) keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, 2) kesediaan dalam 

memberikan data dan informasi, 3) keterlibatan dalam penyusunan rancangan 

rencana pembangunan, 4) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan 

dan 5) keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

b. Participation in implementation 

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan yang berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff (2013:12) 

menyatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan meliputi 1) partisipasi dalam 

sumber daya, 2) partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan 3) partisipasi 

dalam pendaftaran program. Dikemukakan lebih lanjut oleh Ndraha (2012) bahwa 

partisipasi dalam pelaksanaan meliputi 1) mengarahkan daya dan dana, 2) 

administrasi dan koordinasi, dan 3) penjabaran dalam program. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dalam rangka mengukur dimensi keterlibatan masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan 4 indikator meliputi, 1) keaktifan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, 2) kesediaan memberikan 

sumbangan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan, 3) kesediaan memberikan 



 

 

sumbangan berupa uang, materi dan bahan-bahan, dan 4) tanggung jawab 

terhadap keberhasilan pembangunan. 

c. Participation in benefit 

Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan keikutsertaan dalam memberikan 

manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat. Partisipasi ini dalam 

bentuk: mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan, mengikuti 

kegiatan keagamaan, menjaga keamanan lingkungan dan mengikuti kegiatan 

kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah untuk meningkatkan perekonomian. 

d. Participation in evaluation 

Evaluasi dilakukan sehingga selain apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan, juga untuk menjamin agar hasil pembangunan, baik fisik maupun 

non fisik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dapat 

memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar 

pembangunan berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan 

mencapai hasil yang telah ditetapkan.  

Dalam teori sosial, pendekatan yang digunakan untuk menunjuk 

peranmasyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat 

dimaknai sebagai bentuk lain dari partisipasi. Menurut Davis (2000:128): 

participation is defined asmental and emotional involvement of a person in a 

group situation which encourages him to contribute to group goals and share 

responsibility in them. Daripengertian ini terdapat tiga hal yang penting dalam 

partisipasi yakni: 



 

 

a. Keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih dari pada sekedar 

keterlibatan fisik 

b. Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi 

kelompoknya, dalam arti merekamenyumbangkaninisiatifnyauntuk 

mencapai sasaran kelompok 

c. Mendorong orang untuk ikut serta bertanggung jawab atas aktivitas 

kelompok. 

Menurut Budiman (2011:56) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam memilih pemimpin-pemimpin formil yang mempunyai legalitas 

dan pemimpin yang memiliki legitimasi.Tilaar (1997:237) mengatakan partisipasi 

masyarakat adalah masyarakat yang produktif, sadar hukum, dan bertekad untuk 

mandiri.Jadi, masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui 

masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut demi 

untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat 

yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mempunyai daya kritis. Mereka tidak 

menerima apa yang ada, tetapi gandrung terhadap perubahan (change). 

Secara instrumental Ndraha (2012) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk 

partisipasi dapat dikelompokkan dalam 5 bentuk dukungan, yakni: 1) partisipasi 

buah pikiran, 2) partisipasi keterampilan. 3) partisipasi tenaga, 4) partisipasi harta 

benda, 5) partisipasi uang. Konsep Davis pada dasarnya dapat diimplementasi 

pada satu mata rantai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan 

dari hasil partisipasi tersebut.  



 

 

Dalam kerangka optimalisasi partisipasi, Ife dan Tesoriero (2006: 312-

313) mengemukakan bahwa mendorong dan mendukung partisipasi adalah suatu 

prosesyangmembutuhkanketerampilan,dan melibatkan pemantauan terus menerus 

tentang dampaknya terhadap rakyat mengenai partisipasi mereka ke dalam 

kegiatan pengembangan masyarakat. Partisipasi harus menghasilkan keluaran 

positif, baik dari segi membangun kepercayaan pribadi dan dalam segi kontrol 

terhadap lingkungan seseorang dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan 

yang akan memberi dampak pada kehidupan orang. 

Suharto (2005:39) mengemukakan bahwa masyarakat diartikan dalam dua 

konsep, yaitu: 1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah 

wilayah geografis yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan 

di daerah perkotaan atau sebuah kampung di daerah pedesaan; dan 2) Masarakat 

sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan 

kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat 

etnis monoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan 

tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua memiliki anak dengan kebutuhan 

khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. 

C. Syarat Partisipasi 

 Keberhasilan partisipasi menurut Nitisemito (2011:62), yang berkaitan 

dengan seberapa baik terpenuhinya prasyarat tertentu. Adalah prasyarat utama 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) harus ada waktu untuk 

berpartisipasi sebelum diperlukan  tindakan, partisipasi hampir tidak tetap 

dalam situasi darurat; (2) kemungkinan maslahat seyogiyanya lebih besar dari 



 

 

keinginan, sebagai contoh, bawahan tidak boleh memboroskan begitu banyak 

untuk berpartisipasi sehingga, mengabaikan pekerjaan mereka; (3) bidang 

garapan partisipasi haruslah relevan dan menarik bagi masyarakat; (4) para 

peserta hendaknya memiliki kemampuan seperti, kecerdasan dan pengetahuan 

teknis untuk berpartisipasi; (5) para peserta harus meningkatkan atau 

berkomunikasi timbal balik untuk berbicara dengan bahasa lain untuk dapat 

bertukar gagasan. 

Sedangkan menurut Tilaar (1997:231-236), meningkatkan partisipasi 

masyarakat atau yang populer dewasa ini memberdayakan masyarakat, 

menurut beberapa prasyarat atau kondisi. Ada lima prasyarat yang diperlukan 

yaitu: (1) menciptakan kondisi pemberdayaan. Kondisi pemberdayaan 

masyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan, masyarakat yang berbedaya 

adalah masyarakat yang hidup di dalam suatu masyarakat Madani (civil 

society) ; (2) kesempatan agar semakin berdaya. Kondisi berdaya yang telah 

dijelaskan hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakatnya memperoleh 

kesempatan agar semakin berdaya; (3) perlindungan agar berdaya. Di dalam 

suatu masyarakat atau negara yang sedang berkembang, perlindungan terhadap 

pemberdayaan masyarakat terutama pada tahap-tahap permulaan perlu 

dilakukan. Sebagai contoh adalah perlindungan terhadap yang lemah 

menghadapi organisasi masyarakat yang sudah mapan; (4) kemampuan agar 

semakin berdaya. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah 

pemberdayaan setiap anggota masyarakat itu serta lembaga-lembaga 

masyarakat yang menampung produktivitas dari para anggotanya; (5) fungsi 



 

 

pemerintah. Tumbuhnya suatu masyarakat dan partisipasi anggotanya tumbuh 

dengan marak, tentunya memerlukan suatu pemerintahan yang kondusif untuk 

seperti yang telah dijelaskan mengenai masyarakat madani, fungsi pemerintah 

di dalam masyarakat seperti itu adalah ibarat memegang setir perahu dan 

bukan sebagai pendayung. Fungsi pemerintah adalah mengarahkan kekuatan 

dayung yang amat besar itu kepada suatu tujuan yang jelas seperti yang 

ditentukan di dalam visi misi pembangunan. Hal ini berarti kita harus 

menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan efektif dan terhindar dari 

kekuatan sistem birokrasi. 

D. Manfaat Partisipasi 

Manfaat partisipasi dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan 

publik.  

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga 

mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. 

3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. 

4. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam 

sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. 

E. Pengertian Narkoba 

  Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan 

perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena zat tersebut 

mempengaruhi susunan syaraf pusat. Secara etimologis narkoba atau narkotika 



 

 

berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan 

pembiusan. (Eleanora, 2011:441). 

  Mardani (2008:78) bahwa narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“narke” atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 

Badan Narkotika Nasional (2007:27) menjelaskan bahwa narkoba adalah obat, 

bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, dihirup, 

ditelan atau suntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) 

dan sering menyebabkan ketergantungan. 

  Narkotika dalam istilah kedokteran adalah obat yang dapat menghilangkan 

terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga 

dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang 

lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. 

Mardani (2008: 101), secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba 

terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

a. Ketergantungan primer yaitu penyalahgunaan narkoba ditandai dengan 

adanya kecemasan depresi dan kepribadian yang tidak stabil. 

b. Ketergantungan simtomasis yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah 

satu gejala dari kepribadian yang kurang baik seperti melakukan 

kriminalitas. 

c. Ketergantungan reaktif yaitu penyalahgunaan narkoba terutama pada 

remaja karena dorongan ingin tahu, teman sebaya dan pengaruh 

lingkungan sekitar. 

 



 

 

  Ketagihan dan ketergantungan narkoba, sangat menyiksa pada diri 

pemakainya, ancaman kematian pun terus membayangi mereka yang 

ketergantungan obat. Bila penggunaan obat-obatan sudah dalam dosis berlebihan 

dan melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya maka bisa terjadi kematian 

akibat over dosis (OD). Dengan demikian, narkoba adalah zat atau obat yang 

dapat mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan dikarenakan zat tersebut 

bekerja mempengaruhi fungsi susunan syaraf dan dapat menimbulkan 

ketergantungan pada pemakainya. 

Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika 

dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika. Sunarso 

(2010:111) menyatakan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada saat membuka 

Lokakarya Nasional mengenai “Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat 

dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan 

Bahan Berbahaya (Narkoba)” di Istana Negara Jakarta. Tanggal 29 Oktober 2001, 

menyatakan bahwa: “dalam rangka penanggulangan Narkoba di perlukan 

kemauan dan tindakan nyata mengatasi NARKOBA atau napza.” Harapan 

Presiden ialah: “agar pelaku tindak kriminal yang sesungguhnya berlangsung 

terhadap kemanusiaan itu dijatuhi pidana yang seberat-beratnya. 

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk 

tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah 

berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga 

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan 



 

 

sosialnya (Martono dan Joewana, 2006 : 43). Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

penyalahgunaan Narkoba atau Napza menjadi masalah yang memprihatinkan, 

karena terutama menimpa generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa 

depan bangsa. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungasn Obat (RSKO) di 

Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15 - 24 tahun, banyak yang masih 

aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Dengan demikian berarti 

generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba atau 

napza. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif 

dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan 

penyuluhan dan bimbingan. 

Penanggulangan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi 

pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, 

untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau 

masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini 

dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, 

penyuluhan sosial (Depsos RI; 2003: 119). Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu : a) terhindar dan terbebasnya generasi 

muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan 

mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza 

sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat; dan b) meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya 

penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan 

sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza. 



 

 

Disamping upaya preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan 

narkoba atau napza, juga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan nwajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan 

pada Pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut 

dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup 

umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit 

yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan 

dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu 

narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk 

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasive, 

motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Upaya 

pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap 

Narkoba diperlukan peranserta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan 



 

 

program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan 

profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik 

diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

asas penting dalam pengembangan program tersebut (Anonim; Jakarta, 2007:105), 

yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab 

perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional 

kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat. 

Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan 

(terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan 

kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, 

menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan 

melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai 

konsekuensinya, metode pencegahan dan penaggulangan harus diubah dari cara-

cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para 

profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. 

Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran 

masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga 

masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai 

sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, 

berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan 



 

 

yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 

menjadi perhatiannya (Suharto, 2012: 58 – 59) 

F. Faktor penyebab penyalahgunaan napza 

Faktor penyebab penyalahgunaan napza (Utami, 2006: 36-38), yaitu: 

faktor keluarga; faktor kepribadian; faktor kelompok teman sebaya; dan faktor 

kesempatan. 

1. Faktor keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu 

Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam 

masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan.Terdapat beberapa tipe keluarga 

yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat 

penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain: 

Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan 

napza; 

a. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari 

pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan 

ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak); 

b. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya 

penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik 

dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun 

antar saudara; 

c. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat 

dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang 



 

 

tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan 

masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan 

menyatakan ketidaksetujuan; 

d. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya 

mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam 

banyak hal; 

e. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan 

dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering 

berlebihan dalam menanggapi sesuatu. 

 

2. Faktor Kepribadian. 

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah 

biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza. 

 

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group) 

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan 

pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti 

kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai 

oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada 

kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung 

penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru. 

 

 



 

 

4. Faktor Kesempatan 

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai 

pemicu.Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba 

internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya 

menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh. 

G. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba 

 Eleanora (2011: 440) bahwa sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan 

narkoba, yaitu 

1. Faktor Subversi 

Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, 

maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan 

berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi 

seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi 

dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial. 

2. Faktor Ekonomi 

Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai 

bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, 

dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah 

komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat. 

(Sitanggang, 1999: 32) 

 

 

 



 

 

3. Faktor Lingkungan 

1) Faktor Dari Luar Lingkungan Keluarga 

Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus 

setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, 

sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-

konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras. 

a) Lingkungan Yang Sudah Mulai Tercemar Oleh Kebiasaan 

Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-

korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya 

pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat 

narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam 

suatu lingkungan masyarakat yang mebawa “oleh-oleh” yang disebabkan 

diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba. 

b) Lingkungan “LIAR” 

Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan 

dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok 

anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini 

diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan 

menonjolkan nama geng mereka. Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini 

ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan 

tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika 

dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ni 



 

 

pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada 

remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-

kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi 

narkotika dan obat keras lainnya. 

 2). Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga 

Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan 

kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau 

mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. 

Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai popular pada saat sekarang ini, 

terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan 

dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar 

karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantarkan keluarganya. Di 

lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah 

arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai 

merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya.  

Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal 

dari terjerumusnya generasi muda ke lembah narkotika dan obat keras. Rumah 

yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota 

keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua 

dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan 

saja.Keadaan ini yang akan mendorong si putra/putri untuk mencari kesibukan di 

luar seperti halnya mamah dan papah.(Ma’sum, 2001 : 28) 

 



 

 

H. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba 

Eleanora (2011: 442) bahwa ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam 

menanggulangi bencana narkoba, yaitu: 

1. Pencegahan 

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan: 

a. Pencegahan Umum 

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap 

negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari 

sindikat-sindikat narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini Pemerintah telah 

berupaya dengan mengeluarkan: 

1) Inpres No. 6 tahun 1971 

Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke 

dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi. 

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 

Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat 

narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman 

yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 65/Menkes.SK/IV/1997 

Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan 

pengobatan. 

 

b. Lingkungan Rumah Tangga 

Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-

luasnya 



 

 

1) Komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota 

keluarga.Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin 

cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih 

saying yang sedalam-dalamnya. 

2) Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan 

member kesempatan kepada anak untuk mengambil 

tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti 

yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab 

bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri 

sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan. 

 

c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga 

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri 

yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. 

Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar 

belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama 

yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian 

berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba 

mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat 

diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak 

menjadi penghalang, seperti: kegiatan oleh raga, kesenian, kegiatan 

pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan 

lainnya yang positif. 

 



 

 

d. Masyarakat  

Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah Meskipun sudah 

diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat narkoba namun 

pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat 

menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman 

ganja terjadi di mana-mana namun masih dijimpai tanaman baru. Hal ini 

harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat-aparat 

pemerintahdalam penumpasannya. Masyarakatharus cepat tanggap terhadap 

hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan narkoba. Komunikasi 

harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat-aparat 

pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. 

(Romli, 2001: 52) 

 

I. Pengobatan 

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif 

sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa 

“penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai 

permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan 

kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, 

pengibatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit.  

Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan 

narkotika/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak 

hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi 



 

 

serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke 

masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan 

masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk 

penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang 

mempunyai sarana-sarana perawatan (intensiveunit cart). Dalam keadaan kritis 

tindakan-tindakan harus segeradiberikan sebelum penderita mendapat perawatan 

dokter yang intensif. (Weresniwiro, 2004: 75) 

 

J. Rehabilitasi 

Rehabilitasi/pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat 

merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh 

karena: 

1) Adanya “post addiction syndrome” keadaan sudah mengalami pengobatan 

penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas, depresi, keinginan untuk 

memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil. 

2) Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena 

adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-

penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya 

partisispasi serta pengawasan professional. 

3) Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi 

kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-

instansi lain (prinsip pendekatanmulti disipliner) 



 

 

4) Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga professional 

yang terdidik. 

 

 

K. Jenis-Jenis Narkoba 

a. Opium 

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaper sammi vervum 

yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah 

menjadi candu mentah atau candu kasar. 

b. Morpin 

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan 

obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari 

candu atau opium. 

c. Ganja 

Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau 

meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbu dai daerah 

tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat. 

d. Cocaine 

Merupakan tumbuh-tumbuhanyangdapatdijadikan obat perangsang, kebanyakan 

cocaine tumbuhdiAmerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa 

 

 

 



 

 

e. Heroin 

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih 

berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan 

mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine. 

f. Shabu-shabu 

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak 

berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, 

banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan 

memiliki rasa percaya diri yang besar. 

g. Ekstasi 

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan 

merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang) 

h. Putaw 

Merupakan minumam khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin 

yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung 

atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah. 

i. Alkohol 

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, 

sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk 

10. Sedativa / Hipnotika 

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, 

dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV. 

 



 

 

Antiprawiro (2014: 136) terdapat bahaya dalam pemakaian narkoba, yaitu 

a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar 

b. Peredaran darah dan Jamtung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat 

yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang 

untuk bekerja di luar kewajiban. 

c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali 

d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan 

mendatangkan kematian secara mengerikan. 

e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya 

keadaan yang serius karena putus obat. (Hawari, dadang, “Narkoba 

Strategi Global Hancurkan Generasi Muda”  

http://www.abatase.com/pustaka/details/sosok.ulama/584, diunduh Jumat, 

26 November 2017, Jam 09.10 WIB) 

 

L. Pengertian Remaja 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin adolescence (kata 

bendanya adolescenta yang berarti remaja) yangberarti tumbuh menjadi dewasa. 

Adolescence artinya berangsur-angsur menuju kematangan secara fisik, akal, 

kejiwaan dan sosial serta emosional. Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, 

yaitu bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase lainya secara tiba-

tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi setahap (Al-Mighwar, 2006). 

Menurut Sarwono (2013) ada 3 tahap perkembangan remaja dalam proses 

penyesuaian diri menuju dewasa: 

http://www.abatase.com/pustaka/details/sosok.ulama/584


 

 

a. Remaja Awal (Early Adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih terheran– heran akan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang 

menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, 

cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang 

bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-

lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini 

menyebabkan para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. 

b. Remaja Madya (Middle Adolescence) 

Tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-

kawan. Ia senag kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan 

“narastic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang 

mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam 

kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau 

tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau meterialis, 

dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipoes Complex 

(perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat 

hubungan dengan kawan-kawan dari lawan jenis. 

c. Remaja Akhir (Late Adolescence) 

Tahap ini (16-19 tahun) adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian lima hal dibawah ini. 

1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan 

dalam pengalaman-pengalaman baru. 

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 



 

 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri)diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 

5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (privateself) dan 

masyarakat umum (the public). 

 

Sedangkan Wong (2014), karakteristik perkembangan remaja dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Perkembangan Psikososial 

Teori perkembangan psikososial menurut Erikson dalam Wong (2013), 

menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan 

terbentuknya identitas. Periode remaja awal dimulai dengan awitan pubertas dan 

berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika 

hampir lulus dari SMU. Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas 

kelompok versus pengasingan diri. 

Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi dari 

keluarga dan mengembangkan identitas diri sebagai lawan terhadap difusi peran. 

Identitas kelompok menjadi sangat penting untuk permulaan pembentukan 

identitas pribadi. Remaja pada tahap awal harus mampu memecahkan masalah 

tentang hubungan dengan teman sebaya sebelum mereka mampu menjawab 

pertanyaan tentang siapa diri mereka dalam kaitannya dengan keluarga dan 

masyarakat. 

b. Perkembangan Kognitif 

Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong (2013), remaja tidak lagi 

dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret; 



 

 

mereka juga memerhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pada saat ini 

mereka lebih jauh ke depan. Tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini, mereka 

dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi, seperti 

kemungkinan kuliah dan bekerja; memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin 

dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan orang tua, dan akibat dari 

tindakan mereka, misalnya dikeluarkan dari sekolah. 

Remaja secara mental mampu memanipulasi lebih dari dua kategori variabel pada 

waktu yang bersamaan. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan hubungan 

antara kecepatan, jarak dan waktu dalam membuat rencana perjalanan wisata. 

Mereka dapat mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis dalam sekelompok 

pernyataan dan mengevaluasi sistem, atau serangkaian nilai-nilai dalam perilaku 

yang lebih dapat dianalisis. 

c. Perkembangan Moral 

Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Wong (2013), masa remaja akhir 

dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja 

dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan 

kewajibanberdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami 

konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap kesalahan dan 

perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. 

Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah 

ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan 

secara verbal berasal dari orang dewasa tetapi mereka tidak mematuhi peraturan 

tersebut. 

 

 



 

 

d. Perkembangan Spiritual 

Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain, beberapa 

diantaranya mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Sementara itu, 

remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen yang stabil 

dalam hidupnya seperti ketika mereka berjuang melawan konflik pada periode 

pergolakan ini. Remaja mungkin menolak aktivitas ibadah yang formal tetapi 

melakukan ibadah secara individual dengan privasi dalam kamar mereka sendiri. 

Mereka mungkin memerlukan eksplorasi terhadap konsep keberadaan Tuhan. 

Membandingkan agama mereka dengan orang lain dapat menyebabkan mereka 

mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri tetapi pada akhirnya menghasilkan 

perumusan dan penguatan spiritualitas mereka. 

e. Perkembangan Sosial 

Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari 

dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang 

orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun 

orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka 

takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan 

kemandirian. 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi 

variable telah berjalan dengan baik atau tidak. 

Menurut Rachmad (2006:63) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan data yang sifatnya 

hanya menggolongkan.Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan 

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada remaja 

di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. 

 

B. Kerangka Konsep  

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada remaja di Desa 

Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuang. Agar konsep tersebut dapat 

dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model 

teoritis sebagai berikut; 

 



 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Kensep Penelitian 
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C. Definisi Konsep 

1. Partisipasi adalah peran serta sesorang dalam suatu kegiatan baik nasional 

maupun internasional 

2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu daerah dan 

mempunyai tujuan 

3. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses aktif dari seseorang, kelompok 

atau warga masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, baik itu yang 

bersifat lokal maupun nasional. 
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4. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

atau mencegah terjadinya bencana atau memberikan solusi setelah terjadinya 

bencana khususnya pencegahan narkoba. 

5. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran, atau 

pembiusan  

6. Penanggulangan narkoba adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 

penyalahgunaan narkoba. 

7. Remaja adalah usia produktif yang menjadi generasi muda dan menjadi 

sasaran utama dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 

 

D. Kategorisasi 

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi 

kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Adapun 

kategorisasi dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor Subversi 

Terkait kewajiban masyarakat dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial 

yang berhubungan dengan penanggulangan narkoba. 

2. Faktor ekonomi 

Terkait dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat dalam 

penanggulangan narkoba 

3. Faktor Lingkungan 

Berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal yang sangat 

mempengaruhi dalam penanggulangan narkoba. 



 

 

 

E. Informan 

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan atau 

narasumber adalah orang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penelitian 

tentang partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba di Desa Bandar 

Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu: 

1. Kepala Desa     : 1 orang 

2. LPMD      : 3 orang 

3. Tokoh Masyarakat    : 5 orang 

4. FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) : 5 orang 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara yaitu kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dan data sekunder melalui serangkaian daftar pertanyaan yang 

telah dirumuskan. Data primer adalah pengumpulan data yang 

dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat 

penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung 

melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait 

tentang partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan narkoba pada 

remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. 

Sedangkan data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah 



 

 

diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan 

membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. 

Wawancara dilakukan kepada informan kunci yaitu pihak-pihak yang 

terlibat dalam program penanggulangan narkoba seperti LPMD dan 

FKPM, hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan dan tindakan 

yang dilakukan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan 

bebas narkoba. Selain informan kunci, wawancara dilakukan kepada 

pihak masyarakat yang terlibat.  

2. Dokumentasi: kegiatan ini meliputi membaca dokumen-doukumen 

yang berkaitan dengan peraturan penangangan dan penanggulangan 

narkoba, foto-foto kegiatan serta arsip-arsip yang terkait.  

 

G. Teknik Analisis data 

  Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber daya yang terkumpul, 

mempelajarai data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta 

menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti 

untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan 

mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan 

partisipasi masyarakat terhadap penanggulanngan narkoba pada remaja di Desa 



 

 

Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan. Dan mengambil kesimpulan 

berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. 

H. Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan mempunyai luas 190,79 Km2 yang 

terdiri dari 18 Desa dan 2 Kelurahan. 5 Desa dari wilayah Kecamatan merupakan 

Desa Pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut berkisar dari 10-20 m 

dengan curah hujan rata-rata 243 %. Perjalanan menuju Kecamatan Percut Sei 

Tuan akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan  

ciri  khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan 

penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan 

jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana.Selain itu, gedung - gedung tinggi 

dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi kenangan 

setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya. 

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Percut Sei Tuan ini secara umumnya, 

dapat ditempuh dengan waktu maksimal 90 hingga 120 menit jika mengendarai 

sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan 

menuju kantor Bupati Deli Serdang dari kantor Kecamatan Percut Sei Tuan 

sekitar 3 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan  dengan kantor  

Bupati Deliserdang cukup relative dekat sehingga memakan waktu lebih kurang 

60 hingga 90 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika 

dalam perjalanan menemui kemacaetan, waktu menuju kantor Bupati Deliserdang  

bisa mencapai 150 menit.  Pada dasarnya Kecamatan Percut Sei Tuan berada 



 

 

diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Deliserdang dan 

dikelilingi oleh Kodya Medan dengan batas-batas wilayah yang berdampingan 

dengan wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni Kota Madya 

Medan sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:  

 Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kotamadya Medan 

 Sebelah barat berbatasan dengan Labuhan Deli dan Kotamadya 

Medan 

 Sebelah timur berbatasan dengan Batang Kuis dan Pantai Labu 

Seperti Kecamatan-kecamatan yang lain, Kecamatan Percut Sei Tuan 

memiliki 18 Desa dan 2 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling 

berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 30 sampai 60 

menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada 

Kecamatan Percut Sei Tuan ini 170.79 Km², dengan jumlah totalitas persentase 

terhadap luas Kecamatan 100.00 %. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah 

Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian peneliti 

adalah Desa Medan Estate dapat  dilihat pada data - data yang akurat pada tabel 

yang akan disajikan berikut ini: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 

Luas Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan 

No Desa/Kelurahan Luas (Km²) Persentase Terhadap 

Luas Kecamatan 

1 Amplas 3.10 1.81 

2 Kenangan 1.27 0.74 

3 Tembung 5.35 3.13 

4 Sumber Rejo Timur 4.16 2.44 

5 Sei Rotan 5.16 3.02 

6 Bandar Klippa 18.48 10.82 

7 Bandar Khalipah 7.25 4.24 

8 Medan Estate 6.90 4.04 

9 Laut Dendang 1.70 1.00 

10 Sampali 23.93 14.01 

11 Bandar Setia 3.50 2.05 

12 Kolam 5.98 3.50 

13 Saentis 24.00 14.05 

14 Cinta Rakyat 1.48 0.87 



 

 

15 Cinta Damai 11.76 6.89 

16 Pematang Lalang 20.10 11.77 

17 Percut 10.63 6.22 

18 Tanjung Rejo 19.00 11.12 

19 Tanjung Selamat 16.33 9.56 

20 Kenangan Baru 0.72 0.42 

 Jumlah  170.79 100.00 

Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan 2016 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan 

ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan 

pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang 

dimiliki Kecamatan Percut Sei Tuan ini sehingga masih tetap menimbulkan 

kenyamanan lokasi.  Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju 

Kecamatan Percut Sei Tuan, kelurahan Saentis dan Sampali yang lebih lama 

memakan waktu. Sedangkan jarak terendah adalah Kenangan Baru dengan 

maksimal waktu 20 menit dikarenakan kelurahan Kenangan Baru inilah lokasi 

kantor Kecamatan Percut Sei Tuan berada.  

2. Pemukiman 

Dalam hal pola pemukiman, Kecamatan Percut Sei Tuan terbagi dalam 18 

Kelurahan dan 2 Desa, Dilihat dari fisik bangunan rumah penduduk Desa Medan 

Estate (kurang lebih 65 persen) sudah permanen, yaitu rumah dindingnya terbuat 



 

 

dari tembok, lantainya sudah disemen/keramik dengan atap rumah dari genteng. 

Rumah ini biasanya dimiliki oleh orang yang keluarganya memiliki pekerjaan 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pedagang. Namun juga ada rumah 

penduduk Desa Medan Estate (kurang lebih 35 persen masih semi permanen yaitu 

rumah yang terbuat dari kayu dengan atap genteng. 

3. Letak Demografis 

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah Kabupaten 

Deliserdang. Kecamatan Percut Sei Tuan termasuk Kecamatan yang memiliki 

jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh 

pada 10 Maret 2011, penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan berjumlah 353.588 

jiwa di mana penduduk terbanyak berada di kelurahan Amplas yakni sebanyak 

70.941 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Cinta Damai yakni 

sebanyak 5.022 jiwa.  Secara umum penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri 

dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku 

Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping 

itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, MelayuSunda dan Tionghoa. 

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dihuni oleh masyarakat 

pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga 

tetap di Kecamatan Percut Sei Tuan itu sendiri.Para masyarakat yang merantau itu 

kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan 

etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan 

suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun 

bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah 



 

 

Masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk  per Km 

dirinci menurut kelurahan 

No Desa/Kelurahan Jumlah 

Penduduk 

Luas Wilayah Kepadatan 

Penduduk Per 

Km² 

1 Amplas 70.941 3.10 2.228 

2 Kenangan 26.940 1.27 21.212 

3 Tembung 41.832 5.35 7.819 

4 Sumber Rejo Timur 22.442 4.16 5.394 

5 Sei Rotan 21.136 5.16 4.096 

6 Bandar Klippa 29.845 18.48 1.614 

7 Bandar Khalipah 31.618 7.25 4.361 

8 Medan Estate 10.168 6.90 1.473 

9 Laut Dendang 14.393 1.70 8.466 

10 Sampali 25.548 23.93 1.067 

11 Bandar Setia 17.608 3.50 5.030 



 

 

12 Kolam 14.601 5.98 2.441 

13 Saentis 15.690 24.00 653 

14 Cinta Rakyat 12.531 1.48 8.466 

15 Cinta Damai 5.022 11.76 427 

16 Pematang Lalang 1.426 20.10 70 

17 Percut 1.178 10.63 1.239 

18 Tanjung Rejo 9.291 19.00 489 

19 Tanjung Selamat 6.624 16.32 405 

20 Kenangan Baru 26.601 0.72 3.945 

 Jumlah  190.79 353.588 1.853 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang 

menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Amplas dan terkecil adalah 

kelurahan Pematang Lalang. Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk 

Kecamatan Percut Sei Tuan dikelompokkan pada dua jenis kelamin yaitu berupa 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan.   



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan-kegiatan yang di Ikuti oleh Masyarakat dalam 

Penanggulang Narkoba 

Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada 

masyarakat lapisan bawah, tidakmemandang status sosial seseorang dan tidak 

memilih siapa calonkorbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak 

sendi kehidupan masyarakat.Tidaksedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti 

orang kaya, pejabat, elit politik dan lainsebagainya sampai pada lapisan terbawah 

sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak daripenyalahgunaan narkoba. Para 

pelaku dankorbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja.Mulai dari yang tua 

sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelapnarkoba. 

Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI Tahun 

2015, Sumatera Utara (Sumut) merupakan peringkat 2 provinsi secara nasional 

dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia setelah Provinsi 

DKI. Sumatera Utara selama ini kerap dijadikan sebagai lokasi transit peredaran 

narkoba dari Aceh dan Malaysia. Sementara diperoleh data, peredaran dan 

pengguna narkotika di Sumatera Utara terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 

20 persen. Peningkatan pengguna dan peredaran narkoba tersebut dirangkum 

berdasarkan jumlah kasus dan tersangka yang diamankan Poldasu dan jajarannya 

sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sedangkan setingkat Provinsi Sumatera Utara, 



 

 

peredaran narkona di Kecamatan Deli Serdang merupakan peringkat ke 2 setelah 

Medan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat peredaran narkoba sangat 

meresahkan.  

Pemberantasan peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika merupakan hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang 

harus dilakukan secara real (action) dan tidak hanya bicara (talk).masyarakat dan 

penegak hukum harus benar-benar bekerja sama untuk melakukan pemberantasan 

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat dalam 

pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh 

pemerintah dalam Pasal 57 UU No. 22 Tahun 1997 tentang  Narkotika. Undang-

undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu 

mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. 

Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, 

represif, maupun kuratif. 

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap 

narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat 

yang harus tampil sebagai aktor utama dalam  menggerakan masyarakat. Para 

tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga 

harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, 

remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut 

dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.   



 

 

Dalam hal ini, masyarakat sebagai kesatuan sosial yang dibangun dalam ruang 

lingkup desa memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan dan 

pencegahan narkoba. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan upaya 

penanggulangan dan pencegahan narkoba, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Desa Bandar Khalifah yaitu Bapak Suripno, SH, MH yaitu dengan 

melibatkan masyarakat dalam program sosialiasi program penanggulangan dan 

pencegahan narkoba yang diselenggarakan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) 

Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suripno: 

“bentuk-bentuk pelibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba 

kepada masyarakat desa selama ini terkoordinasi melalui program sosialisasi 

dan pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan oleh kecamatan (Percut 

Sei Tuan) melalui kegiatan sosialisasi”  

 

Sasaran BNN Kecamatan Percut Sei Tuan dalam upaya penanggulangan dan 

pencegahan narkoba adalah para remaja, sehingga langkah pertama yang 

dilakukan adalah dengan menetapkan sasaran program utama adalah para peserta 

didik. Sehingga sosialisasi lebih sering dilakukan di sekolah-sekolah yang berada 

di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebagaimana sosialisasi yang telah dilakukan di 

SMK YAPIM di Kecamatan Percut Sei Tuan yang menyasar para remaja. Hal ini 

dilakukan karena para remaja di usia sekitar 15 hingga 18 tahun sangat rentan 

menjadi sasaran peredaran narkoba. 

Sesuai dengan amanah Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika, 

maka masyarakat di Desa Bandar Khalifah diberikan kewenangan dalam 

mewujudkan upaya pencegahan dalam upaya penanggulangan narkoba melalui 

lembaga yang bekerjasama dengan aparatur keamanan. Sebagaimana hasil 

wawancara yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung, dapat 



 

 

dikemukakan beberapa keterlibatan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang 

diikuti sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Bandar 

Khalifah. Kegiatan masyarakat tidak terlepas dari peran Kepala Desa Bandar 

Khalifah dalam merancang program-program yang melibatkan masyarakat 

sebagai upaya bentuk partisipasi dalam penanggulangan narkoba. Adapun bentuk-

bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya penanggulangan narkoba 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Keagamaan 

Dalam melaksanakan program-program desa untuk mengembangkan kapasitas 

dan keterampilan masyarakat, khususnya remaja, Kepala Desa Bandar Khalifah 

dibantu perangkat desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah 

dipercaya menyusun beberapa program-program desa yang dapat 

mengembangkan kapasitas dan keterampilan remaja guna agar dapat 

menghindarkan remajanya dari narkoba. Program-program tersebut diantaranya, 

dalam bidang agama, seperti membentuk dan mengaktifkan remaja masjid, 

mengadakan majelis taklim, dan pengajian. Hal ini seperti yang telah diungkapkan 

oleh Kepala Desa Bandar Khalifah yaitu, "Program yang dapat mengembangkan 

kapasitas dan keterampilan remaja, misalnya membentuk remaja masjid, 

pengadaan majelis taklim, dan pengajian". Karena menurut Kepala Desa, hal ini 

penting untuk dilakukan, agar selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang agama, khususnya tentang 

haramnya memakai/menggunakan narkoba. Sehingga hal ini dapat membantu 

remaja agar selalu senantiasa menjauhi dari penggunaan narkoba.  



 

 

Selain mengadakan majelis taklim dan pengajian, kepala desa juga melibatkan 

remaja dalam segala kegiatan yang ada di kampung.  Dalam setiap dusun Desa 

Bandar Khalifah memiliki perkumpulan remaja mesjid yang aktif. Misalnya 

dalam acara peringatan hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' 

Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, para remaja berperan aktif 

dalam penyusunan kepanitiaan hingga terlaksananya kegiatan sampai selesai. Hal 

ini seperti yang  diungkapkan oleh kepala dusun Flamboyan, yaitu: "Melibatkan 

remaja dalam segala kegiatan kampung, seperti menjadi panitia dalam 

acaraperingatan hari Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad 

Shallallahu'alaihi wasallam". MenurutKepala Dusun Flamboyan, keterlibatan 

remaja dalam  kegiatan ini diharapkan agar remajanya terbiasa dalam kegiatan 

yang positif dan diharapkan juga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 

Selain itu, kegiatan positif yang juga biasa dilakukan oleh remaja gampong, 

yaitu menghidupkan nuansa bulan Ramadhan, seperti Tadarus AlQur'an, 

Peringatan Nuzulul Qur'an dan Buka puasa bersama. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Keuchik dan Tengku Imum Gampong Ujung Padang, 

"Menghidupkan muansa bulan Ramadhan, seperti Tadarus Al-Qur'an, 

memperingati Nuzul Qur'an, membuat acara buka puasa bersama masyarakat 

gampong, serta melakukan takbir Hari Raya Idul Fitri maupu Idul Adha. 

 

 

 

 



 

 

b. Kegiatan Sosial  

Selain membuat program-program dalam bidang keagamaan,  terdapat  

program-program lainnya, seperti gotong royong, rapat desa, pembentukan panitia 

dalam acara kemasyarakatan, seperti kenduri kematian, perkawinan dan Sunnat 

Rasul yang melibatkan peran remaja. Kegiatan ini dilakukan dengan banyak 

melibatkan remaja, agar remajanya lebih banyak aktif dalam kegiatan positif. Hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bandar Khalifah, yaitu:  "Selain 

program-program yang menyangkut dalam bidang keagamaan dan olahraga, ada 

juga kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan banyak remaja, seperti gotong 

royong, rapat desa, pembentukan panitia dalam acara kemasyarakatan, seperti 

kenduri kematian, perkawinan dan Sunnat Rasul". Hal ini dibuat, mengingat jika 

semakin banyak kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan remaja, akan semakin 

baik. Sehingga remajanya tidak akan sempat berpikir untuk terpengaruh dengan 

penggunaan narkoba. 

Selain program-program di atas yang berkaitan dengan bidang keagamaan, 

program yang menyangkut dengan bidang olahraga juga tidak lupa dilakukan, 

seperti olahraga, khususnya olahraga bola kaki dan volly. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Hadi, sebagaimana hasil kutipan 

wawancara yaitu: "Membentuk, melatih dan mempersiapkan tim olahraga baik 

untuk pertandingan persahabatan maupun kejuaraan baik di dalam Kecamatan 

maupun di luar Kecamatan Labuhan Haji Barat". Menurut mereka berdua, hal ini 

penting untuk dilakukan, selain membuat remajanya dapat terhindar dari narkoba, 

dengan aktif olahraga juga dapat membuat remajanya sehat. 



 

 

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Masyarakat dalam Upaya Tanggap 

Terhadap Penanggulangan Narkoba 

a. Sosialisasi langsung baik melalui mimbar dakwah maupun khutbah 

jum’at, serta pemasangan spanduk adalah merupakan bahagian dari 

salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu upaya 

preventif yaitu program pencegahan  yang ditujukan kepada remaja 

dan masyarakat sehat yang belum mengenal  narkoba agar 

mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik  untuk 

menyalahgunakannya. Sosialisasi langsung melalui mimbar dakwah  

maupun khutbah jum’at, serta pemasangan spanduk ini masuk ke 

dalam  bentuk kampanye penyalahgunaan narkoba yang berupa 

pemberian  informasi satu arah tanpa tanya jawab. Informasi ini 

biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti perangkat desa, 

ulama, dan orang orang yang pernah terlibat dalam kasus narkoba 

juga bisa ikut memberi informasi tentang pengalaman-pengalaman 

buruk menjadi pemakai atau pengedar narkoba. Kampanye ini juga 

telah dilakukan melalui pemasangan spanduk di beberapa titik 

kawasan Kecamatan Percut Sei Tuan. 

b. Memberikan informasi atau melaporkan apabila ada kejadian tindak 

penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, selain kepala desa, orang 

tua juga harus berperan aktif dalam memberikan informasi atau 

melaporkan apabila terjadi tanda-tanda akibat yang ditimbulkan 

bagi penyalahgunaan narkoba pada anak remajanya, seperti 



 

 

melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, misalnya 

senang berbohong, merusak barang milik orang lain, mengambil 

barang milik sendiri, keluarga, mencuri, menodong, merampok, 

berkelahi, free seks dan lain-lain. 

c. Mendukung serta membantu segala program-program kerja dari 

pihak penegak hukum dan pemerintah. Seperti yang pernah 

dilakukan oleh BNNK Deli Serdang. BNNK telah melakukan 

program binaan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk 

sosialisasi yang ditujukan untuk remaja yang belum memakai 

narkoba. Hal ini merupakan salah satu upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba dalam bentuk promotif yaitu program 

pembinaan  yang ditujukan pada remaja yang belum memakai 

narkoba. Program ini mengandung nilai motivasi di dalamnya. 

Dengan program-program ini diharapkan dapat terbentuk motivasi-

motivasi pada remaja serta membebaskan mereka dari pemikiran-

pemikiran bahwa narkoba adalah benda yang dapat membawa 

kepuasan dan kebahagiaan hidup. 

d. Bekerjasama dengan remaja/pemuda desa dalam setiap kegiatan. 

Hal ini merupakan salah satu jalan agar remaja aktif dalam 

melakukan kegiatan positif, agar tidak bosan. Seperti menjadi 

bagian kepanitiaan dalam segala kegiatan keagamaan, misalnya 

acara memperingati Maulid Nabi Muahammad Shallallahu'alaihi 

wasallam dan Isra' Mi'raj. Hal ini dikarenakan salah satu faktor 



 

 

penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah faktor diri, termasuk 

lari dari permasalahan, kebosanan dan kegetiran hidup. Sehingga, 

apabila remajanya aktif dalam kegiatan positif, dapat dipastikan 

remajanya tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 

e. Mengawasi atau memantau remajanya dari penyalahgunaan 

narkoba. Hal ini begitu penting untuk dilakukan, mengingat data-

data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling 

banyak adalah kelompok usia remaja. Mengingat masa remaja 

merupakan suatu fase yang keinginan untuk mencoba-coba dan 

mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang sangat 

besar sekali. Walaupun kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi 

hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong 

menyalahgunakan narkoba. Perkembangan seorang anak di masa 

remaja akan membentuk perkembangan diri anak tersebut di masa 

dewasa. Karena itulah, bila masa remaja rusak karena narkoba, 

maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. 

 

  



 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Partsipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

narkoba di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan meliputi 

beberapa hal, yaitu:  

1. Kepala Desa serta Masyarakat membuat kegiatan Bidang 

Keagamaan, seperti Majelis Ta’lim, Pengajian rutin, membentuk 

kepanitiaan dalam kegiatan Hari Besar Agama Islam, seperti 

memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi 

wasallam dan Isra’ Mi’raj, menghidupkan nuansa bulan Ramadhan 

melalui Tadarus Al-Qur’an dan mengadakan Takbir Hari Raya Idul 

Fitri maupun Idul Adha.  

2. Kepala Desa dan Masyarakat membuat kegiatan Bidang Olahraga 

(Bola Kaki dan Volly) seperti membentuk, melatih dan 

mempersiapkan tim olahraga untuk pertandingan persahabatan 

maupun kejuaraan baik di dalam Kecamatan maupun di luar 

Kecamatan Percut Sei Tuan. 

3. Kepala Desa dan Masyarakat harus membentuk kegiatan dibidang 

lainnya, seperti gotong royong, rapat desa, pembentukan panitia 

dalam acara kemasyarakatan, seperti kenduri kematian, perkawinan 

dan Sunnat Rasul. 

 



 

 

B. Saran 

1. Untuk kepala desa diharapkan untuk mampu menjalani perannya 

dengan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagi 

seorang kepala desa, yang dipercaya untuk memegang amanat 

dalam menjalankan tugasnya dalam memimpin desa, terutama 

terkait dengan keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban 

masyarakat, khususnya berkaitan dengan remaja dalam 

penyalahgunaan narkoba.   

2. Untuk remaja diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam segala 

bentuk kegiatan positif yang diadakan kepala desa dan perangkat 

desa bandar khalifah, terutama dalam bidang keagamaan, seperti 

majelis taklim dan pengajian. Selain dapat meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan , juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang keagamaan, khususnya pengetahuan tentang 

haramnya memakai/menggunakan narkoba. Sehingga dengan 

pengetahuan tersebut, akan membuat remajatidak akan terpengaruh 

dengan penyalahgunaan narkoba. Selain kegiatan tersebut 

bermanfaat untuk kebaikan dunia, ternyata juga bermanfaat untuk 

kehidupan kita di akhirat kelak. 
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