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BAB II 

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

 

A. Penyalahgunaan Narkoba 

1. Pengertian narkoba  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.1  

2. Jenis-Jenis Narkoba  

a. Dari  segi  hukum  narkotiika  dibagi menjadi tiga golongan  ;     

1) Narkotika golongan  I  adalah narkotika yang hanya dapat digunakan  

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan  tidak digunakan 

dalam terapi serta mempunyai  potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan (seperti morfin, heroin, dan kokain) .    

2)  Narkotika golongan  II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan /atau untuk tujuan pengembagan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan  ketergantungan (seperti 

petidin, metadon)  .  

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 

(1). 
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3)  Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan (seperti kodein, doveri).2 

 

b. Dari segi  bahan  dasarnya    

Dari segi bahan dasarnya, narkotika dapat terbuat dari bahan-bahan  

alamiah maupun  bahan-bahan sintetis. Bahan-bahan dasar alamiah narkotika 

pada  garis besarnya terbuat dari satu di antara tiga bahan-bahan ini .yakni 

candu (papver somniferum L) , koka  (erythroxylum coca) ,  dan ganja  

(Cannabis Sativa L).  

1) Candu 

Candu atau opium merupakan sumber  utama dari narkotika alam .  

Berbagai narkoka berasal dari alkaloida candu ini ,misalnya morfin, heroin, 

dan putaw. Candu berasal dari tanaman papaver somniferum L  dan dari  

keluarga papaverceae. Nama papaver somniferum merupakan sebutan 

yang diberikan oleh Linneaus pada tahun 1753. Selain disebut dengan 

papaver somniferum, candu juga disebut dengan papaver nigrum dan  pivot 

somnifere.3 

 

 

                                                           
2 Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Nsrkoba, (Jakarta: Emir, 2006), h. 24 
3 Ibid., h. 25 
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2) Kokain   

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun erythroxylum  

coca. Daun eryhoxylum coca memiliki rasa dan bau seperti teh dan 

mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedaprasanya 

dan memberi efek seolah –olah menyegarkan  badan . Padahal saraf serta 

otot.4 

3) Ganja 

 Ganja berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas/ 

family cannabis satia, cannabis indica, dan cannabis ruderalis.5 Ada tiga 

jenis ganja di dalam pasaran, yakni Buddha stick ,daun, dan hashish 

minyak atau lemak ganja . nama samaran ganja banyak sekali,  misalnya 

indian hemp, rumput, barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, 

jayus, jum.  

Anak-anak Jakarta menyebutnya gele atau cimeng .di kalangan 

pecandu disebut grass, marijuana, hash, atau hashish. Bagi pemakai, ganja 

sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab konsumsinya hampir 

selalu beramai- ramai, tidak pernah sendiri. Karena efek yang ditimbulkan 

oleh ganja adalah kegembiraan, sehingga ganja hampir mustahil dinikmati 

sendiri. 

 

                                                           
4 Ibid., h. 26 
5 Ibid., h.27 
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c. Dari segi  efek  farmakologis  

Apabila ditinjau dari segi efek farmakologisnya, berbagai  bahan yang 

dapat dikategorikan sebagai narkotika/ psikotropika dapat digolongkan 

menjadi lima macam ,yaitu; depresan , stimulant , halusinogen , entaktogen, 

dan kanabiniod.   

1) Depresan  

Depresan adalah salah satu jenis narkotika yang mempunyai efek 

untuk menekan adanya perasaan tidak nyaman. Obat depresan ini langsung 

mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan hilangnya 

ketegangan-ketegangan, menimbulkan perasaan tenang tidak berdaya, dan 

mempermudah tidur .6 

2) Stimulant 

Jika depresan mempunyai efek menidurkan, maka stimulant adalah 

kebalikannya. Dengan mengonsumsi obat stimulant, maka seseorang akan 

menjadi sangat aktif dan bahkan tidak mengenal lelah. Obat stimulant 

meningktakan kegiatan central nervoussystem, meningkatkan kemampuan 

fisik, perasaan meluap-luap menjadi lebih bersemangat, hilang nafsu 

makan dan lebih lama tahan tidak mengantuk. 7 

 

 

                                                           
 6 Ibid., h. 29 

 7 Ibid., h. 30 
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3) Halusinongen   

Efek halusinogen artinya menimbulkan khayalan dan dapat 

menimbulkan kelainan daya persepsi pancaindra serta menyebabkan 

pemakai menjadi tisak mampu membedakan mana yang nyata dan mana 

yang fantasi . Pemaakai mengalami suatu keadaan di mana ia dapat 

merasakan , mendengar, dan melihat sesuatu yang indah la merasa hidup di 

alam lain yang  terasa amat membahagikan , bahkan pemakan pemakai bisa 

merasakan bahwa yang dilihat tersaa lebih indah dan yang didengar 

terasalebih nikmat.8 

4) Entaktogen    

Entaktogen  adalah efek gabungan dari stimulant dan halusinogen 

sekaligus. Merangsang untuk beraktivitas karena adanya hayalan tertu. 

Yang termasuk dalam jenis stimulant-halusinogen ini adalah  ekstasi   

(methylenedioxy- methamphemine / MDMA). Ketika seseorang 

mengonsumsi ekstasi dan sudah masuk dalam kondisi intoksikasi  (fly)  

maka warna- warni menjadi kelihatan serba indah dan suara music 

terdengar lebih indah juga  halusinogen . Bersamaan dengan itu tubuh juga 

terpacu untuk bergoyang mengikuti irama yang ada  (stimulant ). Dorogan 

untuk  bergerak (antara lain dengan geleng-geleng kepala)  tidak bisa 

dikontrol .9 

                                                           
 8 Ibid., h. 31 

 9 Ibid., h. 32 
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5) Kanabinoid  

Efek kanabinoid adalah efek gabungan antara halusinogen dan 

depresan. Narkotika yang termasuk dalam jenis kanabinoid ini adalah 

ganja. Ganja memiliki efek gabungan antara munculnya khayalan indah 

(halusinasi) sekaligus membuat pemakaianya merasa tenang , santai, hilang 

ingatan, atau kadang kegembiraan yang berlebihan   (euphoria ). 

 

3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba  

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung 

pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi 

pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, 

psikis maupun sosial seseorang. 

a. Dampak fisik 

1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, 

halusinasi, gangguan kesadaran , kerusakan syaraf tepi. 

2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti 

infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti penanahan (abses), alergi, 

dan eksim. 

4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti penekanan fungsi 

pernapasan,kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. 
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5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh 

meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. 

6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada 

endokrin, seperti penurunan pada fungsi hormone reproduksi 

(estrogen, progesterone, testosterone) serta gangguan pada fungsi 

seksual. 

7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara 

lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi dan 

amenorhoe. 

8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik yang digunakan secara 

bergantian akan sangat rentan dan beresiko tertular penyakit seperti 

hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. 

9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika over dosis, yaitu 

konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya 

dan dapat menyebabkan kematian. 

b. Dampak psikis 

1) Malas belajar, ceroboh , sering tegang dan gelisah. 

2) Hilang keprcayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga. 

3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 

4) Sulit berkonsentrasi,perasaan kesal, dan tertekan. 

5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. 
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c. Dampak sosial 

1) Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. 

2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 

3) Pendidikan terganggu, masa depan suram. 

Dampak psikis, fisik dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik 

akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat 

(tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan mendorong psikologis berupa 

keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (dalam Bahasa gaulnya; Sugests). 

Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti 

dorongan untuk membohongi orangtua/ teman, mencuri, pemarah, manipulatife, 

dan lain-lain.10 

 

4. Faktor Resiko Dan Faktor Protektif Dalam Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba 

Para peneliti telah mengidentifikasi variable-variabel yang penting. Telah 

diteliti bahwa etiologi penyalahgunaan narkoba terlarang merupakan suatu 

kombinasi yang kompleks dari faktor genetik, biologus, sosial. Terdapat banyak 

faktor risiko, namun beberapa faktor risiko yang terpenting adalah: 

a. Faktor risiko genetik, apabila orang tua atau saudara kembar laki-laki 

pengguna obat terlarang. Faktor protektif  misalnya intelegensi yang 

tinggi. 

                                                           
10 Abdul Wahib.,  Op. Cit. h. 25 
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b. Faktor kepribadian dan perilaku, beberapa keadaan psikopatologik 

misalnya ansietas, perilaku menyimpang, penyakit konduk, kepribadian 

antisosial, gangguan afektif atau attention deficit disorder / hyperactivity 

telah diketahui merupakan faktor risiko. Penyandang kelainan ini 

seringkali menggunakan obat untuk mengurangi gejala psikiatrik. Faktor 

protektif adalah adanya nilai untuk kesehatan dan pencapaian tujuan. 

c. Faktor lingkungan rumah, anak yang mempunyai orang tua dengan 

kepribadian antisosial lebih beresiko. Kemampuan orang tua untuk 

mengasuh anak juga menentukan faktor resiko, terutama pada masa 

adolesen saat anak mencari jati dirinya. Keluarga yang terlalu miskin , 

terlalu kaya atau keluarga yang tidak mempunyai norma yang jelas juga 

berpengaruh. Faktor protektif misalnya sekolah yang baik, hubungan 

antar keluarga yang erat, dan orang tua yang sangat berminat membantu 

anak. 

d. Faktor lingkungan sekolah misalnya bila anak tidak menyukai 

sekolahnya, tidak mempunyai teman banyak atau berkawan dengan 

pengguna, tidak aktif mengikuti aktivitas ekstrakurikulum, sering 

membolos, dan lain-lain. 

e. Faktor kawan misalnya berkawan dengan perokok , pengguna narkotika, 

dengan kelompok yang menganggap bahwa pengguna narkotika adalah 
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hal biasa, kepribadian dan perilaku yang buruk sehingga sering 

melakukan kekerasan dan melawan hukum. 11 

 

B. Upaya Pencegahan Narkoba  

1. Pengertian Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  

Pencegahan Penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari 

keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap 

narkoba, oleh karena “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, dalam arti 

bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya 

lainnya. 

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari 

memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan 

gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu 

mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba. 12 Pencegahan berupa suatu proses 

membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, 

emosional, dan social seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil 

menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat 

Penyalahgunaan narkoba, baik yang alamiah maupun buatan (sintesis). 13  

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi 

medic, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-

                                                           
 11 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Panduan 

Umum Pencegahan, (2015), h. 23-25 

 12 Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba, ( Jakarta: 2004), h. 3 

 13 Abdul Wahib.,  Op. Cit. h.61 
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kurangnya1 bulan.14 Penyalahgunaan narkoba/napza adalah pemakain obat-obat 

dan zat-zat yang berbahaya lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan 

pengobatan atau penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang 

benar. Penggunaan narkoba terus menerus dan berlanjut akan mengakibatkan 

ketergantungan (dependensi) dan kecanduan (adiksi).  

Dalam al-qur’an  dan al- hadits tidak disebutkan seacara langsung 

masalah narkotika. Akan tetapi  karena baik sifat maupun bahaya yang 

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari 

minuman keras atau  khamr. Maka ayat al-quran dan al-hadits Rasulullah yang 

melarang dan mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dalil 

atau dasar terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika
15. 

ِت ٱلشَّ  ا َوََل تَتَّبِعُواْ ُخُطَوَٰ ٗلا َطي ِبا
ِض َحلََٰ َرأ ا فِي ٱۡلأ َٰٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكلُواْ ِممَّ ِنِۚ إِنَّهُۥ لَُكمأ يََٰ َطَٰ يأ

ِبيٌن    ٨٦١َعدُو ّٞ مُّ

 
Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu ( QS. Al.Baqarah 

168). 

 

Dalam hadits Rasulullahu saw;  

 نهي رسو ل هللا ص م: عن كل مسكر ومفتر

 
Artinya: Rasulullah saw melarang dari setiap barang yang memabukkan dan 

yang melemahkan akal dan badan (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 16 

                                                           
 14 Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, (Jakarta: 2012), h. 2 

 15 BNN, Narkotika Dalam Pandangan Agama, ( Jakarta : 2012), h.16   

 16  ibid, h. 17.  
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2. Bentuk – Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

KIE merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu komunikasi, 

informasi dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan 

satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan 

dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi 

sebagai faktadan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. 

Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya 

perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, 

kelompok, dan masyarakat.  KIE juga biasa disebut penyuluhan sebagai suatu 

kegiatan dimana terjadi proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran 

informasi. Dalam kaitannya dengan  program pencegahan penyalahgunaan 

narkoba.17 

b. Pendidikan Kecakapan Hidup (  Life Skill) 

Kecakapan (life skill) merupakan kecakapan yang harus dimiliki 

seseorang untuk berani menghadapai problem kehidupan dengan wajar tanpa 

merasa tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan 

menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup (life 

skill) terbagi menjadi dua jenis yaitu ; 

 

                                                           
 17 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Op. Cit., h. 

32 
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1) Kecakapan Hidup Generic (General Life Skill, GLS) 

Kecakapan hidup generic atau kecakapan untuk menguasai dan 

memiliki konsep dasar keilmuan. Kecakapn hidup generic terdiri dari : 

 Kecakapan Personal (Personal Skill) yaitu pertama, kecakapan 

mengenal diri (self awareness skill) merupakan kecakapan 

mengenal diri meliputi kesadaran sebagai makhluk tuhan, 

kesadaran akan eksistensi diri, dan kesadaran akan mengenal 

potensi diri. Kedua, kecakapan berpikir (thinking skill) merupakan 

kecakapan berpikir (thinking skill) merupakan kecakapan 

menggunakan pikiran atau rasio secara optimal. Kecakapan 

berpikir meliputi :  

 Kecakapan menggali dan menemukan informasi.  

 Kecakapan mengolah informasi. 

 Kecakapan mengambil keputusan.  

 Kecakapan memecahkan masalah. 

a) Kecakapan sosial (social skill) 

Kecakapan social disebut juga kecakapan antar-personaln 

(inter-personal skill) yang pertama, kecakapan berkomunikasi yaitu 

kecakapan berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Untuk 

komunikasi lisan kemampuan mendengarkan dan menyampaikan 

gagasan secara lisan perlu dikembangkan. Kedua, kecakapan 

bekerjasama (collaboration skill) adalah sebagai makhluk social, 
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dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu memerlukan dan 

bekerjasama dengan manusia lain. 

2) Kecakapan Hidup Spesifik (Spesificlife Skil, SLS) 

Kecakapn hidup spesifik terkait dengan bidang pekerjaan 

(occupational) atau bidang kejuruan (vocational) tertentu. Kecakapan 

hidup spesifik meliputi :  

a) Kecakapan Akademik (Academic Skill)  

Kecakapan akademik disebut juga kecakapan intelektual atau 

kemampuan berpikir ilmiah dan merupakan pengembangan dari 

kecakapan berpikir. 

b) Kecakapan Vokasional/Kejuruan (Vocational Skill) 

Kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan yaitu 

kecakapan dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat 

dimasyarakat. Terdiri dari , kecakapan vocational dasar (basic 

vocational skill) meliputi; kecakapan melakukan gerak dasar, 

menggunakan alat sederhana, atau kecakapan membaca gambar, dan 

kecakapn vocational khusus (occupational skill) kecakapan ini 

memiliki prinsip dasar menghasilkan barang atau jasa, seperti 

kecakapan memperbaiki mobil bagi yang menekuni otomotif.18 

c. Promotif  

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program 

ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan 

                                                           
 18 Ibid., h. 41 
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belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, 

dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau 

kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain).  

Penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas 

kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program preemtif yang paling 

tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi 

oleh pemerintah.19 

d. Preventif  

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini 

ditujukan kepada masyarakan sehat yang belum mengenal narkoba agar 

mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk 

menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya : 

1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba 

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara 

kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat 

memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya 

memberikan garis besar , dangkal, dan umum. Informasi di sampaikan 

oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesioanl. Tokoh tersebut 

bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. 

Kampanye anti Penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan 

melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan 

                                                           
19 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Esensi, 

tt), h. 100 
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adalah pesan untuk melawan Penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan 

yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.20 

2) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba 

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat 

dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, 

ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai 

masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan 

karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada 

penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.  

Materi disampaikan oleh tenaga profesioanl – dokter, psikolog, 

polisi, ahli hukum, sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan, 

penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing 

aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.  

3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya (Peer Group),  

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif 

di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, di lakukan pendidikan 

dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada 

program ini , pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai 

simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan 

menolong, penderita, dan lain-lain.  

                                                           
20  Subagyo Partodiharjo., Ibid., h. 101 
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Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam 

waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber 

dan pelatih, yaitu tenaga profesioanal sesuai dengan programnya. 

4) Upaya Mengawasi dan Mengendalikan Produksi dan Distribusi 

Narkoba di Masyarakat 

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang 

menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai 

pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, 

pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan 

baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena 

keterbatasan numlah dan kemampuan petugas, program ini belum 

berjalan optimal. 

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. 

Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakatini sangat 

kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. 

Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi 

peredaran narkoba.21 

 

 

 

                                                           
21 Subagyo Partodiharjo , Op. Cit.,  h. 102 
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3. Tekhnik- Tekhnik Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Secara garis besar tekhnik-tekhnik upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba meliputi ;  

a. Gerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, merupakan proses 

pemberian informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terus 

menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran di 

berbagai tatanan, serta proses membantu sasaran supaya berubah dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau dan dari mau menjadi mampu 

melaksanakan perilaku-perilaku yang memperkuat proteksi diri melalui 

hidup sehat dan mencegah dari perilaku yang beresiko menjadi pemicu 

terjadinya Penyalahgunaan narkoba. Sasaran utama pemberdayaan 

masyarakat adalah individu, keluarga dan kelompok masyarakat.22 

b. Bina suasana, sebagai upaya menciptakan opini publik atau lingkungan 

sosial yang mendorong individu, keluarga dan kelompok masyarakat untuk 

mau melakukan perilaku yang memperkuat proteksi diri melalui perilaku 

hidup sehat dan mencegah dari perilaku yang beresiko menjadi pemicu 

terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial (keluarga di 

rumah, orang-orang menjadi panutan, idolanya, majelis agama, dan lain-

lain) memiliki opini postif terhadap perilaku protektif. 

c. Advokasi, sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk 

mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-puhak yang terkait 

                                                           
22 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Op. Cit., h. 28 
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(stakeholders). Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang 

mendukung peningkatan penerapan pencegahan penyalahgunaan narkoba. 

Kebijakan public di sisni dapat mencakup peraturan perundangan di tingkat 

nasional maupun kebijakan di daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), 

Surat Keputusan Gubernur, Bupati /  Walikota, peraturan desa dan lain 

sebagainya.23 

d. Kemitraan, kemitraan dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba 

adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-

kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai peningkatan program 

pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemitraan ini berlandaskan pada 3 

prinsip dasar yaitu : kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan  

antar mitra. 24 

e. Supply reduction, dilakukan dengan melakukan penggerebekan tempat-

tempat produksi narkoba, pengawasan terhadap jalur narkoba illegal, 

pemberantasan terhadap peredaran narkoba di pasar gelap dan razia di 

tempat-tempat yang patut di curigai sebagai sarang penyebaran narkoba. 

Selain itu, penetapan hukuman mati bagi mereka yang melakukan 

pelanggran berat dan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu 

termasuk ke dalam langkah supply reduction. 

                                                           
 23.Ibid., h. 30 

 24 Ibid., h. 31 
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f. Pengurangan permintaan (demand reduction), dilakukan sebagai tindakan 

preventif atau pencegahan, yakni dengan cara memberikan penyuluhan 

tentang bahaya narkoba, juga sebagai pendidikan afektif untuk 

meningkatkan harga diri, citra diri, dan percaya diri. Selain itu pencegahan 

juga dapat dilakukan dengancara memberikan ketrampilan social agar 

seseorang atau remaja dapat hidup sebagaimana harapan masyarakat secara 

wajar.  

g. Pengurangan dampak buruk (harm reduction), dilakukan dengan 

memberikan terapi bagi mereka yang sudah terlanjur terjerumus dalam 

narkoba, over dosis, intoksinasi akut,,sindrom putus obat, dan mengalami 

komplikasi medis. Termasuk dalam konteks harm reduction adalah 

langkah-langkah rehabilitasi, baik rehabilitasi fisik, mental, spiritual, 

edukasional, maupun vokasional.25 

h. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba selama ini lebih banyak 

diarahkan ke tindakan represi atau supply reduction dan terapi/rehabiltasi 

(harm reduction), sementara faktor penyebab utama penyalahgunaan 

narkoba lebih banyak dimulai dari kepribadian individu, sehingga yang 

lebih diperlukan adalah tindakan penguatan kepribadian individu agar tidak 

menyalahgunakan narkoba (tindakan preventif atau demand reduction, 

bukan represi dan rehabilitasi).26 

                                                           
25 Abdul Wahib, Op. Cit., h. 8 
26Ibid.,  h.11 
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i. Prevensi adalah tindakan yang paling mudah, efektif, efisien juga yang 

paling paling mungkin. Sebenarnya rehabilitasi biayanya mahal dan angka 

kekambuhannya (relapse) juga sangat tinggi. Pendidikan yang tepat di 

sekolah dapat diharapkan sebagai instrument preventif mencegah pribadi 

agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.27 

j. Program pendidikan agama yang efektif sangat diperlukan sebagai faktor 

pelindung (protective factor) bagi siswa agar tidak terlibat Penyalahgunaan 

narkoba. Dengan begitu, dorongan pribadi untuk menyalahgunakan 

narkoba dan kesempatan kearahnya dapat dikurangi atau ditiadakan. 

 

Dalam teknik Pencegahan Penyalahgunaan narkoba disini menurut 

penulis dapat di pahami bahwasanya secara khusus penyalahgunaan narkoba itu 

dapat di dihindari dengan mendidik atau memberi pemahaman dan penguatan 

dari segi agama, ilmu dan pengetahuan pada kepribadian seseorang itu sendiri 

agar mampu membedakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan selalu 

berkata ‘Stop Untuk Narkoba’  atau ‘Katakan Tidak Pada Narkoba’.  

4. Dasar Hukum  

a. Undang –undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

b. Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009    Tentang Narkotika  

c. Undang –undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

d. Undang –undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

                                                           
27 Ibid., h. 12 



42 
 

e. Undang –undang Nomor  36 Tahun 2009  tentang Kesehatan.28 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009    Tentang Narkotika 

g. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional  

Program P4GN sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika, antara lain : 

a. Pengaturan tentang precursor narkotika (merupakan zat atau bahan kimia) 

yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. 

b. Adanya kewajiban melapor bagi pecandu/keluarganya. 

c. Dalam rangka Pencegahan , pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan 

yang luas melampaui batas Negara, maka diatur pula tentang kerjasama, 

baik bilateral, regional, maupun multilateral (internasional). 

d. BNN diperkuat dengan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikkan. 

e. Perluasan teknik penyidikan , penyadapan, teknik pembelian terselubung, 

teknik penyerahan yang diawasi. 

f. Peran masyarakat dalam P4GN diperluas. 

                                                           
28 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Op. Cit., h. 

10 
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g. Suluruh harta kekayaan / harta benda yang merupakan hasil tindak pidana 

narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan 

precursor narkotika yang diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negaradan digunakan untuk 

kepentingan P4GN dan upaya rehabilitasi medis dan social. 

h. Pengaturan tentang pemberatan pidana (pidana penjara 20 tahun, pidana 

penjara seumur hidup, pidana mati) berdasrakan pada golongan , jenis, 

ukuran, dan Jumlah narkotika.29 

 Dalam Bab XIII Peran Serta Masyarakat Pasal 104 tentang masyarakat 

berbunyi “ Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”30 

 Dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 114 ayat (1) Setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). 

                                                           
29 Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia, Op.Cit., h. 74 

 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 104. 
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Pasal 114 ayat  (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, 

atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, 

pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 31 

  

                                                           
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 


