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MOTTO

س
ُ ص
ٌ اب َو ْاْل َ ْس ََل ُم ِر ْج
َ ًْ َ َيا أَيُّ َها الَّذِييَ آ َهٌُىا ِإًَّ َوا ْالخ َْو ُز َو ْال َو ْيس ُِز َو ْاْل
َ ش ْي
َّ ِه ْي َع َو ِل ال
َاجتٌَِبُىٍُ لَعَلَّ ُك ْن ت ُ ْف ِل ُحىى
ْ َاى ف
ِ ط
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al-Ma`idah: 90).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Semarang: Cahaya Islam,
2011), hlm. 407.
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam wilayah Kampung Pulau
Pandan. Sebagai data awal, penulis menemukan bahwa Penggunaan Narkoba
dikalangan remaja di Kampung Pulau Pandan dari tahun ke tahun mengalami
pasang surut, seperti yang dapat diketahui dari sumber data pada tahun 2016
sekitar 543 pengguna tahun 2017 sekitar 458 pengguna tahun 2018 sekitar 92
pengguna tahun 2019 sekitar 53 penduduk jambi terlibat pengguna narkoba.
Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan narkoba di kalangan dalam wilayah Kampung Pulau Pandan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode
pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesimpulan skripsi ini
adalah peranan masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba di kalangan
remaja dalam wilayah Kampung Pulau Pandan bahwa masyarakat berperan aktif
dalam mengajak remaja untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan agama,
remaja menjaga ketentraman untuk masyarakat Kampung Pulau Pandan. Peran
lain di Desa Pulau Pandan adalah melibatkan remaja dalam menjaga ketentraman
para warga di desa cara yang dilakukan adalah dengan selalu membuka aduan dari
masyarakat itu sendiri dan melaporkan kepada pihak berwajib dan melibatkan
remaja dalam kegiatan sosial dengan tujuan menjaga pergaulan remaja Kampung
Pulau Pandan. Hambatan masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba di
kalangan remaja dalam wilayah Kampung Pulau Pandan adalah
ketidakmengertian remaja dan orang tua tentang aturan hukum narkoba, kurang
perhatian dari orang tua sehingga remaja salah memilih pergaulan, masyarakat
sudah mecegah namun diabaikan oleh remaja, keengganan remaja bersosialisasi
dengan masyarakat dan jarangnya sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan
pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Kata kunci : Narkoba, Kampun Pulau Pandan, Remaja
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda
bukan hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan
narkotika. Ia dapat merusak bukan saja bagi orang yang dihinggapi penyakit itu,
tetapi juga bagi orang sekitar dalam masyarakat. Akibatnya yang fatal bisa
mengenai kehidupan sosial budaya, agama ekonomi dan bahkan dapat pula
menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain. Narkotika memang
memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama narkotika dapat memberi
manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua,
narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif

yang

destruktif.2
Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan
adiktif.Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum
seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim
dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada
ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan
rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap
merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

2

Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, (Jakarta:
Rineka Cipta,1995), hlm. 68.
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2

Secara etimologi narkoba berasala dari bahasa Inggris yaitu narcotics ynag
berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang
berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris
Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.
Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf,
menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang.
Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1
menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan dalam golongan-golongan.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada
pasal 104-108 mengenai peran serta masyarakat. Pada pasal 104 berbunyi:
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta
membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan precursor narkotika’’.3
Pengaruh era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknonologi
komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatmya kemajuan industri
pariwisata

menjadikan

Indonesia

semakin

rawan

predaran

gelap

narkotika.Bahkan dewasa ini peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin
meningkat hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi di

3

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
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Indonesia. Di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, hampir
setiap hari ada saja pemberitaan mengenai narkotika. Aparat penegak hukum
pun tidak segan-segan memburu dan memberantas predaran gelap narkotika
sampai ke akar-akarnya.
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang. Dalam
proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri.
Penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan
norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya
tingkat kriminalitas. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah
penyalahgunaan narkoba.
Al-Qur’an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman
yang memabukkan narkotika dan jenis minuman keras. Termuat dalam Q.S.Al
Maidah (5) ayat 90:

َ ش ْي
ْ اب َو
َّ ع َو ِل ال
ُ ص
ٍُطاى فَاجْ تٌَِبُى
ٌ اْلسَل ُم ِر
َ جْس ِهي
َ ًْ يَا أَيُّ َها الَّذِيٌَآ َهٌُىا ِإًَّ َوا ْال َخ ْو ُز َو ْال َو ْيس ُِز َواْل
ْ لَعَلَّ ُكن ت ُ ْف ِل ُح
ىى
Artinya: Hai, orang- orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.4
Khamr ialah sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan
menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia
dari bertakwa kepada Allah SWT. Diterangkan dalam QS An nisaa’ (4) ayat 43:

4

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Cahaya Islam,
2011),hlm. 407.
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َاري َحتًَّ ت َ ْعلَ ُوىا َها تَقُىلُىىَ َو ََل ُجٌُبًا ِإ ََّل
َّ يَا أَيُّ َها الَّذِي َي آ َ َهٌُىا ََل ت َ ْق َزبُىا ال
َ ص ََلة َ َوأ َ ًْت ُ ْن سُك
سفَ ٍز أ َ ْو َجا َء أ َ َحدٌ ِه ٌْ ُك ْن ِهيَ ْالغَائِ ِط أ َ ْو
َ ضً أ َ ْو
َ س ِبي ٍل َحتًَّ ت َ ْغت َ ِسلُىا َو ِإ ْى ُك ٌْت ُ ْن َه ْز
َ
َ ًَعل
َ ٌعا ِب ِز
َ ص ِعيدًا
َّ س ُحىا ِب ُى ُجى ِه ُك ْن َوأ َ ْيدِي ُك ْن ِإ َّى
َّللاَ َكاى
َ ط ِيّبًا فَا ْه
َ ٌِّ ََل َه ْست ُ ُن ال
َ سا َء فَلَ ْن ت َِجدُوا َها ًء فَتَيَ َّو ُوىا
ىر
َ عفُ ًّىا
ً ُغف
َ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat
sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalain mengetahui
apa yang kalian katakan; dan jangan pula dalam keadaan junub,
kecuali sekedar lewat, sampai kalian mandi; dan jika kalian dalam
keadaan sakit, atau safar, atau salah seorang dari kalian datang dari
tempat menunaikan hajat, atau kalian “menyentuh” perempuan,
kemudian kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kalian
dengan debu yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangantangan kalian, sesungguhnya Allah itu adalah Maha memaafkan lagi
Maha mengampuni.5
Pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah merambah terhadap generasi
muda, termasuk di Desa Pulau Pandan. Penyebaran narkoba menjadi sangat
mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok.
Pada awalnya mereka yang mengonsumsi rokok diawali dengan diperkenalan
oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan oleh rokok dan mencoba
menggunakan narkoba.Tidak jarang pengedar narkoba menyisipkan zat-zat
adiktif kepada lintingan tembakaunya.Awalnya mereka memberikan cuma-cuma
setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga.
Dari kenakalan remaja sangat berpengaruh dan berhubungan dengan
narkotika, karena dengan kenakalan remaja tersebut dapat dengan mudah
dimasuki oleh jaringan narkotika, karena penyebaran dan penyalahgunaan

5

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Cahaya Islam,
2011)., hlm. 128.
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narkotika makin canggih dan sekolah-sekolah pun sudah dimasuki jaringan
narkotika maka semua bentuk maksiat dan narkotika akan terjadi terus. 6
Menurut AR. Sujon & Boni Daniel, narkotika merupakan zat atau obat
yang sangat berguna dan bermanfaat untuk diperlukan dalam pengobatan
penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan, maka berakibat fatal baik bagi
perorangan ataupun masyarakat khususnya generasi muda.7Dalam beberapa
dasawarsa terakhir ini penyalah gunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum
remaja. Khusus diIndonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja
dikota-kota besar.Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk
mencari krelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja
dengan kondisi-kondisi tertentu. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat
perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal
yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai.8
Di sini peneliti ingin mengangakat meneliti bagaimana peran masyarakat
dalam mencegah pengguna narkoba, peniliti hanya memokuskan pada tokoh
masyarakat yang akan dimintai keterangan karena tokoh masyarakat sangat
berpengaruh dalam Desa Pulau Pandan. Sampai saat ini secara aktual,
penyebarluasan narkotika dan obat-obatan terlarang mencapai tingkat yang
memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah
mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang misalnya dari bandar/pengedar
yang menjual di daerah sekolah, tempat diskotik dan tempat pelacuran.
6

Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan
Remaja, Free Sexdan Pemecahannya (Bandung: Alfabeta,2008),hlm.89.
7
AR. Sujon & Boni Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika,20011), hlm.59.
8
Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995),hlm.67.
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Mencermati uraian menganai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan
penanggulangan dan pemberantasan predaran gelap narkotika dan psikotropika
sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan pemerintah
sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta mencegah,
menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
dan psikotropika dan masyarakat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan
dari pihak yang berwenang.
9

Pulau Pandan adalah salah satu wilayah yang ada di Kota Jambi, Pulau

Pandan ini terkenal di Kota Jambi ialah sebagai salah satu sarang narkoba, pada
tahun 2015 awal mula Kampung Pulau Pandan sebagai kampung kriminalitas
dan sarang narkoba. Awal mula para warga dan remaja memakai narkoba, dan
pada tahun 2015 polisi menggrebek Kampung Pulau Pandan 5 kali, waktu itu
tempatnya ada di RT 34 dan RT 27. Pada tahun 2016 makin meningkat nominal
angka pemakai narkoba di Pulau Pandan, Pulau Pandan Jambi termasuk
peringkat ke 5 daerah sarang narkoba yang terbesar di Indonesia. Pada tahun
2017 polisi mengadakan razia di Pulau Pandan dan polisi berhasil menangkap
warga sebanyak 20 orang mulai dari pengangguran, anggota TNI dan PNS,
sejumlah barang bukti yang di sita petugas diantaranya narkoba jenis sabu
seberat 7,52 gram 14 bong atau alat isap. Pada tahun 2018 sempat ada di urutan
ke 4 se Indonesia, polisi menggrebek Pulau Pandan dan mendapatkan 26 orang
untuk di amankan dan ternyata mereka bukan orang Pulau Pandan tetapi warga
dari luar daerah karna mereka memakai di rumah temannya di Pulau Pandan

9
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tersebut, dan ditemukan 1 bungkus plastic paket kecil jenis sabu dan barang
berupa pirek. Pada tahun 2019 polisi menggrebek Pulau dan mengamankan 17
orang salah satunya oknum satpam Universita Batang Hari (Unbari) memakai
narkoba jenis sabu. Dan pada tahun 2020 Pulau Pandan kembali di grebek dan di
obrak-abrik, dan base camp sarang narkobanya dihanguskan oleh polisi itu
terjadi di RT 34, sudah banyak warga Pulau Pandan masuk penjara sekitar 230
orang. Dan sekarang Pulau Pandan Kota Jambi sebagai sarang narkoba ada di
peringkat 26 se Indonesia.
Provinsi Jambi perlahan tapi pasti mengalami penurunan yang signifikan
atas kasus penyalahgunaan Narkoba. Provinsi Jambi mengalami penurunan
penyalahgunaan narkoba yang dari pencapaian angka Prevalensi mencapai
angka 2,04 % turun drastis menjadi 0,40%, Akibat hal tersebut Provinsi Jambi
berada di urutan ke 26 pada tahun 2020, yang sebelum sempat berada di urutan
ke 4 atas kasus Penyalahgunaan Narkoba.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga komponen
dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, pemerintah
dan polisi atau penegak hukum.10

Masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus obyek dari langkah
penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi
fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan
10
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penanggulangan narkotika oleh masyarakat. Penanggulangan narkotika oleh
masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok
dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat dikontribusikan
pada usaha penanggulangan narkotika.
Penyalahgunaan narkotika beberapa tahun lalu, milenial atau generasi
muda hanya sebesar 20 persen dan sekarang meningkat 24-28 persen itu adalah
kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja. Kampung Pulau Pandan memang
terkenal sebagai tempat pemakai dan para pengedar narkoba di Kota Jambi.
Namun Polda Jambi Kombes Pol Eka Wahyudianta mengatakan saat ini
peredaran narkoba telah bergeser ke kawasan pinggir Kota Jambi. Saat ini
peredaran narkoba di Kota Jambi tidak lagi terpusat di Pulau Pandan yang
dijuluki kampung narkoba. Sudah mulai berkurang dan bergeser ke kawasan
lainnya yang ada di pinggiran kota dan Sungai Batanghari.
Dalam hal ini peran para tokoh masyarakat Kampung Pulau Pandan dalam
pencegahan penggunaan narkoba dikalangan remaja adalah dengan melakukan
ronda di setiap RT-RT agar dapat selalu mengawasi kegiatan para remaja di
malam hari dan setiap RT harus mengawasi setiap warga yang masuk dalam
lingkungan RT tersebut. Kampung Pulau Pandan juga telah berkordinasi kepada
polisi agar sesering mungkin melakukan pengawasan terhadap desa.11
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul ” Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di

11

Wawancara bersama warga Kampung Pulau Pandan
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Kalangan Remaja Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan
Danau Sipin Kota Jambi”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka
perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.

Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kampung Pulau Pandan
Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?

2.

Bagaimana hambatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kampung
Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?

3.

Bagaimana solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kampung Pulau
Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari perluasan masalah supaya penelitian ini lebih jelas
untuk mengingat waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, maka
peneliti membatasai pada peran masayarakat, peran pemerintah dan peran aparat
hukum.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kampung Pulau
Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
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2. Untuk mengetahui hambatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di
Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota
Jambi.
3. Untuk mengetahui solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kampung
Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat penelitian
dan memberikn kontribusi sebagai berikut:
a.

Manfaat Akademis
1) Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada Prodi
Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

b.

Manfaat Teoritis
1) Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

kontribusi

untuk

mengembangkan peraturan pada desa agar lebih terjaganya ketentraman
dan keamanan bagi seluruh masyarakat desa.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguan sebagai bantuan masukan
dalam pengetahuan sebagai peranan masyarakat untuk melakukan
pencegahan pengguna narkoba dikalangan remaja dan masyarakat
setempat.
c.

Manfaat Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan dan pedoman bagi
penegak hukum, pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya agar
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lebih memperhatikan para remaja dan desa yang jauh dari pusat
pemerintahan.
2) Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikirian untuk para
masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungannya.
E. Kerangka Teori
1.

Teori Pencegahan
Tindakan Preventif Tindakan preventif adalah tindakan yang
dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya
kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk
melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik
daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat
hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan
permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi
memiliki pedoman bahwa melakukan pencegahan dan pemberdayaan
adalah tindakan yang lebih baik daripada menghukum atau merehabilitasi
penyalahguna narkoba..12
Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan
respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak
pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang
setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang

12

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan. Dari Segi Psikologis dan
Hukum (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm. 63
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sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi
cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan
lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan
seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penangulangan kejahatan secara
represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitas,
F.

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan
diteliti/atau diuraikan dalam karya ilmiah. 13Berikut adalah kerangka konseptual
yang dimaksudkan didalam penelitian adalah sebagai berikut:
a.

Peran
peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan.

Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan
haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih
mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses.14
b.

Masyarakat
Pengertian masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai

kalangan, baik golongan mampu atupun golongan tak mampu, yang tinggal di
dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai
peraturan yang siap untuk ditaati.

13

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hlm.96.
Hagan E. Frank. Pengantar kriminologi teori, metode dan prilaku kriminal.(Jakarta:
kencana) 2015
14

13

Masyarakt awalnya terbentuk dari sekumpulan orang saja. Misalnya
sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga lalu kemudian berangsurangsur dari sekeluarga membentuk RT dan RW hingga akhirnya membentuk
sebuah dusun.Dusun pun kemudian berkembang menjadi beberapa kecamatan
lalu menjadi Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya membentuk sebuah Negara.
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga
masyarakt.Yang dimaksud di sini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu
peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.Secara
sederhana dapat dikatakan, bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 15
c.

Pencegahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah cara

perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.16 Pencegahan adalah cara
seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya
sendiri maupun terhadap orang lain.
d.

Pengguna Narkoba
Pengertian pengguna menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.17 Narkoba merupakan singkatan
dari (Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminology narkoba
familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk
didalamnya

Badan

Narkotika

Nasional),

jaksa,

hakim

dan

petugas

pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat
15

Hagan E. Frank. Pengantar kriminologi teori, metode dan prilaku kriminal,hlm.65.
Depdikbut,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),hlm.450.
17
Depdikbut,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),,hlm. 255.
16
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tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah
napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan
rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap
merujuk pada tiga jenis zat yang sama.18
Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian
dari: 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.19
Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke yang berarti beku,
lumpuh dan dungu. Menurut farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat
yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral(organ
dalam tubuh seperti lambung, usus, pancreas dan jantung) dan dapat
menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun harus digertak) secara
umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat
menimbulkan

pengaruh-pengaruh

tertentu

bagi

orang-orang

yang

menggunakannya, yaitu dengan cara mengirup, mengisap atau memasukkan ke
dalam tubuh atau lain sebagainya. Sedangkan precursor narkotika adalah zat atau
bahkan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.
e.

Remaja
Pengertian Remaja – Masa Remaja merupakan masa peralihan antara masa

kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan
18

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum
(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005),hlm. 45.
19
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 2009
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seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu
menjelang masa dewasa muda.20 Menrut WHO remaja didefinisikan sebagai
masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, sedangkan batasan usia
remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja
telah menikah maka tergolong dalam remaja, sedangkan dalam ilmu psikologi
tentang usia dibagi menjadi tiga yaitu: remaja awal (10-13 tahun), remaja
pertengahan (14-16), dan remaja akhir (17-19).
Remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga
dalam usia tersebut remaja banyak dihadapkan oleh masalah yang timbul baik
berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Menghadapi masalah
yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain
tingkat pendidikan dari remaja itu sendiri. Bagi remaja yang berpendidikan dan
berpola fikir luas maka dia akan menghadapi masalah dengan mengambil
langkah-langkah yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang
dihadapinya tapi bagi remaja yang tidak berfikiran luas dan sering mengalami
jalan buntu untuk jalan keluarnya dalam menghadapi masalah cenderung
mencari jalan tempat pelarian yang dianggap mereka dapat mengurangi masalah
tersebut walaupun untuk sementara seperti memakai narkoba.
Masa remaja adalah usia di mana individu berintegritas dengan masyarakat
dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah orang-orang yang lebih tua
melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam

20
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masalah hak integritas dalam masyarakat mempunyai aspek efektif, kurang lebih
berhubungan dengan masa puber termasuk juga perubahan yang mencolok.
f.

Narkoba
Berdasarkan undang- undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi 3

golongan sesuai dengan pasal 6 ayat 121:
Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai petensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terbaik dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah
mengakibatkan ketergantungan22.
Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif
laiinya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila
dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan
disedot) maupun disuntik dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan
perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang
ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian
21
22

Undang-undang No.35 tahun 2009, pasal 6
Undang-undang No.35 tahun 2009, pasal 6
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yang berlebihan. Menurut farmakologi medis bahwa narkotika adalah obat yang
dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan
dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masih sadar dan masih harus digerak)
serta adiksi.
Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba
diatur undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.Karena itu, menurut
Undang-undang, narkotika dibagi kedalam narkotika dan psikotropika.
Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan bagian dari
narkoba. Narkotika adalah jenis-jenis obat terlarang yang pada umumnya
bersifat membius atau merangsang dan apabila digunakan akan cepat ketagihan
atau kecanduan23. Selanjutnya, narkotika menurut undang-undang nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 adalah “zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini.”
Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika
yang membuat pemakaianya terpaksa memakai terus dan tidak dapat
menghentikannya.Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah
sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin
menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehinnga
23
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menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Menurut undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I pasal I, 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 nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan 24.
Jenis- jenis narkotika
1.

Ganja
Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa sering juga disebut gele atau

cimeng.Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan. Bisa
menyebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah
struktur fungsi saraf. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok. Ganja
dapat mempengaruhi alam pikiran, mengurangi daya ingat, gangguan pada
tenggorokan, sistem pernafasan akan terhambat dan kekebalan tubuh menurun.25
2.

Morfin
Morfin merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium, berupa serbuk

putih. Orang yang pertama kali menggunakan morfin akan timbul perasaan tidak
enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan. Morfin menekan pusat
pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menimbulkan hambatan
pernafasan dan akan menyebkan kematian.
3.

Opium

24
25

undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I pasal I
Wresniawiro.Vademecum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa. Mitra bintibmas
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Opium merupakan bahan dasar dari turunan lain seperti morfin dan heroin,
pertama kali diperkenalkan dalam skala besar kepada dunia oleh para pedagang
turki sekitar abad ke-8 atau 9 M. Cara modern untuk memprosesnya sekarang
adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari
jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam
bentuk cairan, padat dan bubuk.26
4.

Heroin
Heroin adalah opioda semi sintetik, berupa serbuk putih dan berasa pahit.

Heroin dihasilkan melalui proses kimia dari bahan buku morfin. Khasiatnya
untuk meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya perusak
saraf pun lebih besar.
5.

Kokain
Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar

erythroxylon coca, yang berasal dari amerika selatan, dimana daun dari tanaman
belukar ini biasanya dikunyah-dikunyah oleh orang untuk mendapatkan efek
stimulan. Cara pemakaiannya dengan cara dihirup lewat hidung.
6.

Kodein
Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun

dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehinnga peredarannya
dibatasi dan diawasi secara ketat.
7.

Opiat Sintetik / Sintetis

26

Hagan E. Frank. Pengantar Kriminologi teori, Metode, dan perilaku kriminal.(Jakarta:
kencana. 2013) hlm 67
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Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin
dan dektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat
penghilang rasa sakit.Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada
opium / opiat yang berbentuk serbuk putih.
G. Tinjauan Pustaka
Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan
masalah yang akan diteliti, yaitu Neli Agustin 27 dengan skripsinya yang berjudul
Upaya Pemerintah dalam Memberantas Narkoba(Study Terhadap Implementasi
Pemberantasan

Narkoba

oleh

Badan

Narkotika

Nasional

Kabupaten

Batanghari).Yang mana dalam skripsinya membahas upaya pemberantasan
narkoba oleh pemerintah melalui implementasi Badan Narkotika Nasional
(BBN) Kabupaten Batanghari.
Yang membedakan yaitu Neli Agustin meneliti tentang upaya pemerintah
dalam memberantas narkotika dan penelitian yang dia lakukan di wilayah
Kabupaten Batang Hari sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang
Analisis-Analisis putusan Hakim Nomor.701/pid sus/2016/PN Jambi tentang
Sanksi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Hukum Islam.
Penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra 28 dengan skripsi yang berjudul
Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di LP Kelas II A Jambi. Dalam
27

Neli Agustin, Upaya Pemerintah dalam Memberantas Narkoba(Study Terhadap

Implementasi Pemberantasan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari) .
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2014/2015
28

Edi Saputra, Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika di LP Kelas II Jambi. Institut

Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2014/2015
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skripsinya memuat tentang peran serta fungsi lembaga permasyarakatan dalam
mencegah peredaran narkotika di dalam LP kelas II A Jambi.
Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang diatas adalah
penelitian saya membahas peran masyarakat nya sebagai salah satu anggota
lingkungan yang harus diperhatikan selain sekolah, keluarga, dan adat setempat
yang juga memiliki peran penting guna mencegah terjadinya pengguna narkoba.
Penelitian yang dilakukan oleh Panji Murdianto (2013), mahasiswa
Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi yang membahas tentang upaya satuan
Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah
Hukum Kota Jambi.
Penelitian yang dilakukan oleh Panji Murdianto lebih terfokuskan kepada
upaya-upaya yang dilakukan oleh badan Narkotika Nasional Kabupaten
Batanghari dan Kepala Satuan Narkotika Kota Jambi Berbeda dengan penelitianpenelitian di atas,penelitian ini lebih difokuskan mengenai eksistensi Badan
Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi dalam mencegah penyalahgunaan
narkotika di lingkungan kota Jambi.29

29

. Panji Murdianto, upaya satuan Narkotika Dalam Menanggulangi

Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi, Institut Agama Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2013
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Penelitian mengambil lokasi ini karena
tempat ini banyak terjadi pengguna narkoba yakni remaja. Sedangkan waktu
penelitian berkisar bulan maret 2020.
B. Pendekatan Peneilitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu
penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Jadi hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior)
yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.30
Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penelitian ini
termasuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan cara mengamati orangorang dalam kondisi yang wajar. Metode penelitian ini adalah kualitatif,
kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian atau remaja di Kampung Pulau
Pandan.
C. Jenis Data dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer

dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

30

Ishaq, Metode Penelitian Hukum:Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi
(Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 71
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sumbernya dilapangan.31 Data primer dalam penelitian ini adalah data
wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan untuk
mendapatkan data peran masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba
dikalangan remaja dalam wilayah Desa Pulau Pandan Kelurahan Legok
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
Data skunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.Dokumen
yang dimaksud adalah gambaran umum Desa Pulau Pandan seperti sejarah, letak
geografis, struktur organisasi dan lain sebagainya. 32
2.

Sumber Data
Sumber primer terdiri dari berasal dari hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi dengan sejumlah responden/informan yang berkaitan dengan
penelitian ini.33 Sumber data sekunder berasal dari hasil penelitian pustaka
berupa buku-buku, jurnal, kamus yang ada kaitannya dengan yang diteliti.34
Sumber data berasal dari Desa Pulau Pandan.

31

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Jambi: Fakultas Syariah UIN
STS Jambi dan Syariah Press, 2012),hlm.299.
32
Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.30.
33
Peter Mahmud Marzuki dalam Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi,
Tesis dan Disertasi...,hlm. 68
34
Peter Mahmud Marzuki dalam Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi,
Tesis dan Disertasi….,hlm.71
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D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan faka penelitian.35 Instrumen pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
“Observasi merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan
menggunakan seluruh indera.”36 Observasi yang digunakan dalam penelitian
adalah observasi partisipasi.Observasi untuk mendapatkan data mengenai
peranan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan
remaja dalam Wiayah Desa Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau
Sipin Kota Jambi.
2. Wawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh pewawancara dalam melakukan wawancara.Pengumpul
data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis yang alternative sehingga jawabannya sudah disiapkan. 37
Instrument ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informan
sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data
tersebut akan menjawab persoalan penelitian.
3.

Dokumentasi

35

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2002), hlm. 49.
36
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2006),hlm.156
37
Sugiono,Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif. Bandung:
Alfabeta,2011,hlm 319
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Dokumentasi adalah sejumlah dokumen-dokumen yang digunakan untuk
mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 38 Dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan informasi non manusia, sumber informasi (data) non manusia ini
berupa catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia
dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data
primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam. Dokumentasi penulis
digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh semua data-data yang
berhubungan dengan gambaran umum Desa Pulau Pandan.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data kualittif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
1.

Reduksi data
“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data-data kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.”39 Masalah masalah peran
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
dalam Wilayah Desa Pulau Pandan diambil melalui wawancara dan dokumentasi
kemudian dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

38

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2002), hlm. 52.
39
Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep
Rohedi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.16.
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membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa
disajikan.
2. Penyajian data
“penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melakukan penarikan kesimpulan.”40 Penyajian data mengenai masalah
peranan masyarakat dalam pencegahan penylahgunaan narkoba dikalangan
remaja dalam Wilayah Desa Pulau Pandan yang telah direduksi melalui bab-bab
yang sudah tersedia.
3. Penarikan kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut
miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 41 Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami
perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan
demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.
Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa

40

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep
Rohedi Rohidi.,hlm.17.
41
Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep
Rohedi Rohidi, hlm.18-20
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masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap,
sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan
kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.42 Kesimpulan ini dapat dibuat
setelah seluruh data dianalisis mengenai peranan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dalam wilayah Desa Pulau Pandan.
F. Sitematika Penulisan
Penyusunan penelitian ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang
terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahanpermasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab
yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah
dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika
dengan membagi pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama:

merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penilitian, kerangka teori, kerangka konseptual, tinjauan
pustaka.

42

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep
Rohedi Rohidi., hlm.19.
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Bab kedua:

berisikan

tentang

metode

penilitian,

yakni

mengenai

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen
pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.
Bab ketiga:

menguraikan tentang gambaran umum Desa Pulau Pandan.

Bab keempat:

Berisi pembahasan mengenai pencegahan penyalahgunaan
narkoba di kalangan remaja Kampong Pulau Pandan.

Bab kelima:

Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dari
kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran
sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung
maupun tidak langsung mengenai penelitian ini.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis dan Geografis
1.

Historis
Kampung Pulau Pandan merupakan salah satu wilayah di Kota Jambi,

Kampung Pulau Pandan mulai berdiri sejak tahun 1980, dulunya dia adalah
hutan belantara

yang kemudian di sulap menjadi daerah pemukiman padat

karena dekat dengan pasar angso duo, dan hari ini Pulau Pandan terkenal dengan
daerah yang rawan dengan kriminalitas. Dalam kurun waktu 1980-2015, mulai
tahun 2015 Pulau Pandan mulai terkenal sebagai kampung kriminal dan
kampung Narkoba. Dulu daerah itu maju dengan perekonomian balok kayu dan
nambang perahu. Banyaknya penduduk dan masalah kemiskinan.
Pulau Pandan belakangan menimbulkan masalah kriminal seperti
perampokan, pencurian bahkan pembunuhan. Ketiga jenis kejahatan berubah
pada tahun diatas 2005 menjadi aktifitas peredaran Narkotika. Hal ini tentu
menjadi dampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat Pulau Pandan dan
identitas negatif kampung tersebut. Aktifitas peredaran narkoba di Pulau Pandan
tersusun rapi dan rahasia, mereka menyediakan bilik untuk para tamu dan
menggunakan kata sandi untuk melancarkan transaksi. Peristiwa penggerebekan
terbesar pada 2015 berhasil melumpuhkan peredaran narkotika di Pulau
Pandan.43
a.

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan

b.

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten
43

: 50 Km
: 150 Km

Dokumentasi Pemerintah Desa Pulau Pandan, 2020
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c.

Jarak ke Ibu Kota Provinsi

: 82 Km

Desa Pulau Pandan berbatasan dengan:
a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batanghari

b.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Murin

c.

Sebelah Barat berbatasan dengan Beringin

d.

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Putri

2.

Geografis
Secara geografis, luas Wilayah Desa Pulau Pandan adalah 340,00 Ha

terdiri dari:
a.

221,99 Ha Luas Tanah Kering

b.

101,00 Ha Luas Tanah Basah

c.

17,01 Ha Luas Fasilitas Umum

d.

Sisanya perkantoran, sarana pendidikan, TKD, tanah restan dan fasilitas
umum lainnya.44

B. Struktur Organisasi
Pemerintah

desa

Pemerintah

Desa

Pulau

Pandan

mulai

efektif

melaksanakan fungsinya pada tanggal 1 Agustus 1993 sampai dengan sekarang.
Perangkat Kampung Pulau Pandan dipimpin oleh seorang Kepala Lurah dan
dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, 3 Kaur. Untuk menjalankan roda
pemerintahan desa, BPD dan LPM telah berfungsi sebagaimana mestinya.
Lembaga yang ada di Kampung Pulau Pandan sebagai berikut: BPD, LPM,

44
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PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, RT, Lembaga Pendidikan dan Lembaga
Adat.45
C. Keadaan Sarana dan Prasaran
1.

Kependudukan
Jumlah penduduk Kampung Pulau Pandan adalah 12.988 Jiwa terdiri

dari:46
a.

Laki-Laki

: 6617 Jiwa

b.

Perempuan

: 6371 Jiwa

c.

Jumlah KK

: 3293 KK.

2.

Agama
Penduduk Kampung Pulau Pandan beragama Islam dan sisanya beragama

Kristen dan lain-lain.
: 7 buah

a.

Jumlah Masjid

b.

Jumlah Surau/Mushola : 10 buah

c.

Jumlah Gereja

3.

Mata Pencaharian

: 1 buah47

Sebagaian besar Penduduk Kampung Pulau Pandan atau 3293 KK bermata
pencaharian sebagai Petani Buruh Tani Nelayan dan sisanya adalah Pegawai
Negeri Sipil, usaha peternak, pedagang, wirasasta dan buruh tani dan lain-lain.48
4.

Bidang Kesehatan

45

Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
47
Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
48
Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
46
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Kesadaran masyarakat Kampung Pulau Pandan terhadap pentingnya arti
Kesehatan bagi tubuhnya sangat tinggi. Di Kampung Pulau Pandan telah berdiri
pukesmas sebanyak 1 unit ,posyandu sebanyak 1 unit , Dokter umum sebanyak 2
orang,49
5.

Bidang Pendidkan
Untuk menunjang suksesnya program pendidikan. di Kampung Pulau

Pandan telah berdiri kelompok bermain/PAUD 4 buah, taman Kanak-Kanak
(TK) 3 buah, madrasah, SD 5 buah, SMP Negeri 10 buah dan SMA Negeri 4
buah.50
D. Pembinaan Masyarakat Kampung
1.

Pembinaan di Bidang Keamanan Masyarakat
Untuk mewujudkan Kampung yang tertib dan aman disegala bidang, maka

jaga malam/siskamling telah aktif, sehingga keamanan, ketertiban dan
ketentraman bisa terwujud dan setiap RT. Ada Poskamling.
2.

Pembinaaan di Bidang Ekonomi
Masyarakat Kampung Pulau Pandan sebagian besar bermata pencaharian

pokok adalah petani nelayan dan sebagian lainnya adalah Pedagang, Buruh,
PNS, TNI, POLRI, Perbengkelan yang ada di Kampung Pulau Pandan.51
3.

Pembinaan di Bidang Partisipasi Masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat Kampung Pulau Pandan terhadap

pemerintah Desa cukup tinggi, itu terbukti bahwa setiap ada perintah dari desa
untuk membersihkan lingkungannya masing-masing masyarakat langsung
49

Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
Dokumentasi Pemerintah Kampung Pulau Pandan, 2020
51
Dokumentasi Pememrintah Kampung Pulau Pandan, 2020
50

33

mengadakan gotong royong. Dan kesadaran untuk membayar PBB cukup tinggi
dan rata-rata setiap tahunnya telah memenuhi target.
4.

Pembinaan di Bidang PKK
PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang

tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat,
menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.52

52
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BAB IV
PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN

A. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kampung
Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi
1.

Peran Pemerintah
a) Lurah Legok
Setiap individu harus mengerti dulu apa itu narkoba, sebagaian masyarakat

pasti sudah tidak asing lagi dengan narkoba. Barang yang sangat dilarang oleh
Negara dan bisa berdampak sangat merusak generasi yang akan datang. Menurut
keterangan Lurah Legok bahwa:
Penggunaan Narkoba dikalangan remaja di Kampung Pulau Pandan dari
tahun ke tahun mengalami pasang surut, seperti yang dapat ketahui pada
tahun 2018 sekitar 53 ribu penduduk Jambi terlibat pengguna narkoba.
Dengan rincian 33.374 orang dari kalangan pekerja, 12.763 orang dari
tingkat pendidikan, dan 9,040 orang umum. Sedangkan pada tahun 2019
Polda Jambi telah mengamankan 27 orang. Enam diantaranya ditetapkan
di tempat tersangka. Ke 27 orang tersebut di tangkap ditempat terpisah ada
yang di Telanai Pura, Buluran, Pulau Pandan, dan kawasan Kambang Kota
Jambi.53
b) Kepala Kampung Pulau Pandan
Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga komponen
dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, pemerintah
dan polisi atau penegak hukum. Hasbullah, selaku toko masyarakat Kampung
Pulau Pandan mengatakan bahwa:

53

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, Kepala Kelurahan Legok, 5 Maret 2020
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Setiap individu harus mengerti dulu apa itu narkoba, sebagaian masyarakat
pasti sudah tidak asing lagi dengan narkoba. Barang yang sangat dilarang
oleh negara dan bisa berdampak sangat merusak generasi yang akan
datang. Remaja sekarang sudah banyak mengetahui bahaya narkoba
dengan pengetahuan mereka sendiri apa lagi adanya internet dan
smartphone yang sekarang sudah hampir merata dimiliki para remaja Desa
Pulau Pandan.54
Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan
bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
dikalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional
masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai rasa
ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas group yang kuat
dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang
perhatian dan lain sebagainya. Disamping dari objek sasarannya yang labil,
sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran narkoba.
Hanya saja remaja sekarang sudah banyak mengetahui bahaya narkoba
dengan pengetahuan mereka sendiri apa lagi dengan adanya internet dan
smartphone yang sekarang sudah hampir merata dimiliki para remaja Kampung
Pulau Pandan.
Setiap tahun akan selalu mengadakan perlombaan atau yang sering disebut
di Kampung Pulau Pandan adalah turnamen baik turnamen sepak bola, bola
volly, badminton dan kegiatan lainnya yang bernilai positif agar para remaja
mau berbaur dengan masyarakat dan menjalin sosial yang baik. Slamet, selaku
Ketua Karang Taruna Kampung Pulau Pandan mengatakan bahwa:

54

Wawancara dengan Hasbullah, selaku tokoh masyarakat Kampung Pulau Pandan, 12
Maret 2020
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Tidak semua remaja Kampung Pulau Pandan adalah orang asli disini
karena banyak juga remaja yang datang dari desa lain untuk tinggal karena
sekolah ataupun bekerja. Setiap tahun akan selalu mengadakan
perlombaan atau yang sering disebut di Kampung Pulau Pandan adalah
turnamen baik turnamen sepak bola, bola volly, badminton dan kegiatan
lainnya yang bernilai positif agar para remaja mau berbaur dengan
masyarakat dan menjalin sosial yang baik. Sekarang ini banyak remaja
yang tidak mau berbaur dengan yang tua mereka sehabis pulang sekolah
langsung berbaur teman-temannya apalagi setiap sore dengan cara main
motor yang tidak ada manfaatnya. 55
Langkah-langkah

yang

perlu

dilaksanakan

dalam

pemberdayaan

masyarakat yaitu pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat
lokal (lingkungan RW, desa, kelurahan). Tujuan pertemuan: memberi
pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai
peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan dan pemberantas pererdaran gelap narkoba dengan membentuk
wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh pemerintah,
mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem,
menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal dan
memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila
diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza.
Dengan adanya organisasi sebagai wadah peran serta masyarakat lokal
yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dalam upaya membantu pemerintah
untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan
peredaran gelap napza, diharapkan dapat mengatasi setidaknya mengurangi
ancaman narkoba/napza bagi generasi muda bangsa.
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Penggunaan narkoba dikalangan remaja sangat merugikan bagi orang tua
dan masyarakat sekitar rumahnya yang sangat takut anaknya tertular dalam
penggunaan narkoba. Ridwan, petugas keamanan Kampung Pulau Pandan
Ridwan mengatakan bahwa:
Peran masyarakat dalam pencegahan narkoba yaitu sebagai keamanan
bukan hanya menjaga keamanan Kampung saja melainkan dengan
mengawasi perkembangan sosial atau pergaulan. Maka dari itu beliau
menghimbau kepada anak-anak remaja Kampung Pulau Pandan khususnya
pada malam minggu sangat di batasi keluar malam dengan waktu jam 10
malam. Pihak Kampung berkoordinasi dengan para penjaga malam di
Kampung agar selalu menanyakan kepada para masyarakat yang selalau
pulang di jam 10 ke atas, masyarakat program jaga malam kepada setiap
RT di Kampung Pula Pandan selain untuk menjaga rumah warga dari
tindak pencurian juga sebagai bentuk pencegahan penggunaan narkoba di
kalangan remaja yang sering nongkrong-nongkrong di jembatan pada
malam hari. Apalagi bila terdapat biburan malam ataupun konser musik
yang sangat banyak penontonnya dari luar Kampung Pulau Pandan yang
dapat memicu timbulnya penggunaan narkoba di kalangan remaja
Kampung Pulau Pandan.56
Di samping peran preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan
narkoba atau napza, juga pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib
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 rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk pemerintah
untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitas medis
dan rehabilitas sosial. Rehabilitas medis pecandu narkotika dilakukan dirumah
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sakit yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 57 disebutkan, selain melalui
pengobatan/atau rehabilitas medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan
keagamaan dan tradisional, sedangkan rehabilitas sosial mantan pecandu atau
pemakai narkotika diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh
masyarakat.
Observasi penulis di mana pada malam minggu, ada beberapa remaja ikut
kegiatan jaga malam yang dimulai pada pukul 22:00 WIB sampai azan subuh,
hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan Kampung Pulau Pandan dari
segala kejahatan dan perbuatan kriminal laninnya. 57
Faisal, ketua RT. 34 Kampung Pulau Pandan menuturkan bahwa:
Adanya pengguna narkoba banyak dari faktor pergaulan yang tidak baik
sehingga anak lebih banyak keluar rumah dari pada menghabiskan waktu
bersama keluarga. dan pada waktu kejadian polisi membakar markas
narkoba itu ada di RT 34 ini, tetapi yang ada dimarkas itu bukan hanya
orang pulau pandan saja bahkan orang luar juga dan orang Pulau Pandan
itu yang menyediakan tempat dan orang luar yang menempatinya untuk
dijadikan markas narkoba, Saya juga jarang bertemu dengan remaja karena
mungkin kegiatan sekolah atau bekerja tapi beliau juga mengajak anakanak remaja di RT 34 ini mau melakukan kegiatan bilamana ada terdapat
orang hajatan seperti pernikahan, sunatan yang sangat banyak
membutuhkan bantuan atau bisa juga , menghidupkan lapangan volly yang
telah dibangun untuk warga rt setempat. Pada malam minggu juga para
remaja juga ikut kegiatan jaga malam yang dimulai pada jam 22:00 WIB
sampai azan subuh.58
Wawancara diatas menjelaskan bahwa pengguna narkoba banyak dari
faktor pergaulan yang tidak baik. Sehingga anak lebih banyak keluar rumah dari
pada menghabiskan waktu bersama keluarga. Pada malam minggu juga para
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remaja juga ikut kegiatan jaga malam yang dimulai pada jam 22:00 sampai azan
subuh.
Remaja Kampung Pulau Pandan saat ini banyak sekali yang mengalami
krisis sosial dikalangan masyarakat yang sangat tertutup dan jarang melakukan
kegiatan sosial, mereka lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain.
Pergaulan yang tidak sewajarnya menimbulkan dampak dampak buruk bagi
remaja tersebut. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi remaja
menggunakan narkoba adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal yakni faktor yang berasal dari diriseseorang dimana faktor internal itu
sendiri terdiri dari: perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan
rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru. Sedangkan faktor eksternal yaitu
faktor yang berasal dari luar seseorang atau remaja yang mempengaruhi
terjadinya penyalahgunaan penggunaan narkoba, adapun faktor eksternal itu
sendiri terdiri dari keadaan ekonomi pegaulan atau lingkungan, kemudahan
mendapatkannya, kurangnya pengawasan dan pengetahuan.
Peran ketua RT sangat berpengaruh dalam lingkungan Rukun Tetangga
yang awal pembentukan organisasi yang harus melibatkan dengan para remaja
agar mereka terbiasa dalam kelompok sosial yang ada, ketua RT juga memiliki
peran sebagai pemersatu antara remaja yang ada pada lingkungan rukun tetangga
tersebut.
Sudirman, Kepala Dusun Kampung Pulau Pandan berpendapat bahwa59:
Anak remaja yang berkedapatan menggunakan narkoba dikarenakan
pergaulannya tidak banyak, mereka menghabiskan waktu pada
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handphonenya masing-masing dan jarang melakukan kegiatan sosial.
Karena dapat diketahui pengguna narkoba sangat banyak orang yang
dirugikan. Saya selalu mengajak semua anak-anak remaja untuk
menghindari barang terlarang tersebut apalagi banyak efek negatif yang
ditimbulkannya. Maka dari itu saya mengajak anak-anak remaja harus mau
bersosialisasi dengan warga sekitar karena orang-orang tua disekitar warga
sudah lupa dikarenakan lupa atau banyak menghabiskan pendidikannya di
luar daerah.60

Sarnubi, tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Pulau
Pandan mengatakan bahwa:
Beliau selaku ketua LPM yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan
dari desa untuk warga desa sangat prihatin dengan kelakuan anak remaja
jaman sekarang yang sangat jauh dengan pada masanya. Walaupun
sebagian besar warga Desa Pulau Pandan ini sebagai petani namun jarang
beliau melihat anak-anak remaja membantu orang tuanya. Maka dari itu
beliau selalu berusaha mengajak anak-anak remaja yang SMA agar mau
ikut berkumpul dengan orang desa supaya lebih tahu apa yang mereka
inginkan sebagai warga untuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang
pengetahuan atau kegiatan-kegiatan yang bernilai positif.61

Upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan
peredaran gelap narkotika diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu
mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung
jawab dan profesional. Agar program dimasyarakat berjalan dengan baik
diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu
asas penting dalam pengembangan program tersebut yaitu bekerja bersama
masyarakat, sehingga mnggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan
keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat dan
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melibatkan semua komponen masyarakat. Mengenal hal ini, Zulkarnain, Kepala
Kelurahan Legok bahwa:
Untuk warga Kampung Pulau Pandan baik untuk orang tua maupun anak
remaja bahwa untuk menjauhi narkoba apalagi sampai memakainya karena
selain itu berdosa juga dilarang oleh negara karena melanggar hukum di
Indonesia. Saya juga tidak segan-segan untuk segera melaporkan kepada
pihak berwajib atas tindakan warga Pulau Pandan yang sampai ada yang
melakukan perbuatan itu. Apalagi remaja sekarang sudah banyak yang
menghabiskan waktu malamnya dengan kumpul-kumpul dengan temannya
yang dapat memicu timbulnya penggunaan narkoba dikalangan remaja.
Beliau juga menghimbau untuk para remaja untuk mengisi kegiatannya
dengan berolah raga yang sangat beragam apalagi yang banyak
diselenggarakan pada malam hari agar para anak muda mau melakukannya
yang biasanya bila pada siang mereka pada sekolah ataupun bekerja tapi
jangan juga mengisi dengan kegiatan olah raga saja karena masih banyak
kegiatan yang bernilai positif untuk dilakukan yakni mengikuti les malam,
atau mengikuti remaja masjid yang ada kegiatan sholawatannya adalagi
mengikuti bela diri juga bisa mengikuti gotong royong pembangunan
jembatan atau jalan yang sedang dilakukan oleh desa.62
Peran kepala kelurahan dalam sebuah pemerintahan sangat dibutuhkan
karena sebagai seorang yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakatnya dan
sangat disegani disekitar warganya, selain itu kepala Lurah juga berperan
pemersatu antar warga yang memiliki masalah dengan cara bermediasi dengan
para warganya sebelum sebuah tindakan yang lebih lanjut. Terkait hal ini,
Purwanto Am,Kep, Kepala Puskesmas mengatakan bahwa:
Narkoba merupakan suatu zat yang sangat banyak jenisnya dan sangat
berbahaya dan semua orang sangat bisa terpengaruh terhadap narkoba tua
muda bisa menggunakannya selain tidak dapat mengendalikan dirinya.
Apalagi sekarang rokok sudah terjual bebas diman-mana sebab rokok itu
pemicu awal pengguna narkoba jenis ganja yang sama-sama
penggunaannya dibakar seperti rokok. Maka dari itu beliau juga rutin
mengunjungi rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan yang
biasanya untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu lansia untuk mengawasi anakanak mereka dari perbuatan narkoba yang sangat berbahaya. 63
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Dapat

diketahui perkembangan masyarakat yang begitu cepat sebagai

hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial,
politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif
berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang
sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.
2. Peran Pemangku Adat
Permasalahannya masyarakat pada umumnya belum tahu mengenai hak
dan kewajiban mereka dan mereka merasa khawatir tentang keamanan mereka
apabila

mereka

ikut

serta

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan

penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Untuk itu
perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan
masyarakat agar masyarakat mengerti dan menyadari hak dan tanggung jawab
mereka sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan peran serta mereka
dalam membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan
pemberantasan peredaran gelap napza, Joko, remaja pengguna narkoba di
Kampung Pulau Pandan mengatakan bahwa: ”Saya sudah lama menggunakan
narkoba, dan saya sudah kecanduan dengan barang haram itu. Namun sekarang
saya bisa menguranginya dengan mengikuti kegiatan positif dimasyarakat
seperti olah raga dan kegiatan agama.”64
Menurut Afriansyah maka dari itu ia mengatakan: akibat menggunakan
narkoba selama ini akibat dari penggunaan narkoba yang ia lakukan mengalami
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pusing, badan lemas dan muntah. Oleh sebab itu saya tidak mau lagi
menggunakan narkoba.”65
Hadi Wahyono, selaku Ketua Adat Kampung Pulau Pandan mengatakan
bahwa:
Perannya dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
remaja adalah dengan mengajak para remaja khususnya untuk menekuni
adat istiadat yang berlaku di lingkungannya yang mayoritas adalah orang
melayu. Ia juga berpendapat walaupun saat ini wilayahnya adalah provinsi
jambi tetapi tidak dipungkiri adat jawa dipakai dan adat melayu pun
dipakai sebagaimana orang jawa yang dikenal dengan sopan dan ramah. Ia
juga tidak segan untuk mengajak para remaja Desa Pulau Pandan untuk
ikut dalam kesenian tradisional yang telah ia jalankan agar para remaja
tidak melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat di luar jam sekolah.66
Penulis

menemukan bahwa

peran masyarakat

dalam

melakukan

pencegahan penggunaan narkoba dikalangan remaja adalah pengenalan adat
jawa yang terkenal sopan dan ramah. Masyarakat juga mengajak para remaja
Kampung Pulau Pandan untuk ikut dalam kesenian tradisional tersebut.
Sekelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat,
haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta.
Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna
untuk masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap
alam dan lingkungan, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah
dari segenap perasaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi
manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antar
manusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di
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dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak
jarang berlawanan satu dengan yang lain.
3.

Peran Tokoh Agama
Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya,

merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilainilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk
melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan
tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi
kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi dirinya dengan cara
menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk tentang
bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku dalam bergaul, petunjukpetunjuk tersebut mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya
bertindak, berbuat, dan juga menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan
dengan orang lain.
M Sabki, tokoh agama Kampung Pulau Pandan menuturkan bahwa: ”saya
berusaha mengajak remaja terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti mengaji
al-Qur’an. Kegiatan ini dilakukan setiap malam agar remaja bisa mengenal alQur’an,”67
Tentang hal ini saat ditanya kepada Zulkifli, Ketua Masjid Kampung Pulau
Pandan mengatakan:
Saat ini masjid mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai
kegiatan keagamaan dijalankan dengan semarak. Guru agama selalu
memantau dan memberikan nasehat kepada kami untuk selalu
mengaktifkan keiatan yang ada dan memberikan kesempatan kepada
67
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remaja yang berbakat pada kegiatan masjid untuk ikut berkompetisi itupun
hanya beberapa remaja yang mau mengikuti kegiatan tersebut.68
Nasri, selaku tokoh agama Kampung Pulau Pandan menuturkan bahwa:
Para remaja sekarang jauh dari kata ibadah yang lebih banyak
menghabiskan kegiatan malam dengan kumpul bersama teman-temannya
di tempat-tempat tertentu seperti lapangan, warung dan pinggir jalan dan
itu dapat menimbulkan sebab terjadinya penyebaran pengguna narkoba.
Maka dari itu saya yang ditugaskan oleh desa melakukan pembentukan
seperti remaja masjid yang bertujuan untuk mengajak para remaja agar
dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan terhindar dari
perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara yakni menggunakan
narkoba. Di sisi lain remaja masjid juga telah membentuk suatu grup
sholawat yang memiliki cukup banyak anggota dari anak-anak remaja.
Kegiatan ini dilakukan setiap malam jumat dan malam minggu serta
apabila ada seseorang yang mengundang grup tersebut dapat datang
dirumah-rumah warga karena itu juga sebagai bentuk penyebaran untuk
anak-anak kecil agar kelak akan mengikuti jejak para anggota grup
sholawat tersebut.69
Observasi penulis di mana para remaja malas ke masjid untuk beribadah
yang lebih banyak menghabiskan kegiatan malam dengan kumpul bersama
teman-temannya di tempat-tempat tertentu seperti lapangan, warung dan pinggir
jalan. Remaja ini sudah diarahkan mengikuti remaja masjid juga telah
membentuk suatu grup sholawat yang memiliki cukup banyak anggota dari
anak-anak remaja. Kegiatan ini dilakukan setiap malam jumat dan malam
minggu serta apabila ada seseorang yang mengundang grup tersebut dapat
datang di rumah-rumah warga karena itu juga sebagai bentuk penyebaran untuk
anak-anak kecil agar kelak akan mengikuti jejak para anggota grup sholawat
tersebut.70
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Joko, remaja pengguna narkoba Kampung Pulau Pandan mengatakan
bahwa: “remaja masjid juga telah terbentuk suatu grup sholawat yang memiliki
cukup banyak anggota dari anak-anak remaja dan saya diajak di dalamnya.”71
Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk
berdasarka tatanan sosial tertentu. Nilai-nilai dan norma-norma yang
memberikan arah dan makna bagi kehidupan masyarakat agama. Masalah agama
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri
ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam prakteknya fungsi
agama dalam masyarakat antara lain berfungsi edukatif, ajaran agama secara
yuridis berfungsi menyuruh dan melarang kedua unsur suruhan dan larangn ini
mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan pribadi penganut yang baik
dan terbiasa dengan yang baik menurut agama masing-masing.
Agama juga berfungsi penyelamat. Keselamatan yang meliputi bidang
yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang
diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi
dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama
mengajarkan para penganutnya untuk mengenal terhadap sesuatu yang sakral
yang disebut supernatural.
Agama berfungsi sebagai sosial kontrol. Dalam hal ini agama dapat
berfungsi sebagai pengawas baik secara individu maupun secara kelompok
karena secara instansi agama merupakan norma yang harus dipatuhi oleh para
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pengikutnya dan secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat
profetis.
Akhirnya setelah pembinaan itu terjadi, remaja dengan sendirinya akan
menjadikan agama sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku, sikap dan
gerak-geriknya dalam hidup. Ruang lingkup tindakan represif bagi remaja untuk
menghindari narkoba meliputi:
a. Razia terdapat tempat-tempat atau barang-barang yang dapat dijadikan tempat
atau alat berbuat nakal oleh para remaja.
b. Penyelidikan atau pengusutan dan pemeriksaan terhadap remaja yang berbuat
nakal.
c. Penahanan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan pelindungan bagi
remaja
d. Penuntutan hukum dan peradilan terhadap perkara yang melanggar hukum. 72
Tindakan preventif dalam mengatasi remaja untuk menghindari narkoba
menurut Mahjuddin, ada beberapa cara, yaitu:
a. Membiasakan anak selalu beribadah dan mengikutsertakan dalam acara-acara
keagamaan.
b. Selalu mengingatkan anak ketika hendak berangkat ke sekolah dan ketika ia
pulang agar selalu berbuat baik.
c. Tetap mengawasi pergaulan anak ketik bermain dengan temannya dan
dilarang bersama-sama dengan anak yang nakal.
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d. Menitipkan kepada gurunya agar menegur anak tersebut bila kurang baik
tingkah lakunya dan melaporkan kepada orang tuanya bila guru tidak bisa
mengatasinya.
e. Selalu mengontrol buku-buku bacaan anak karena kadang-kadang ia
menemukan dari teman-temannya buku-buku yang bisa merusak akhlaknya.
Dan membiasakannya senang membaca buku-buku agama, sejarah pahlawan
bangsa, ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka dan melihat gambar-gambar bisa
merangsang dirinya berbuat luhur dsn sebagainya. 73
Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia.
Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang
bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama
bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam
kehidupan setiap peribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui
pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun
masyarakat. Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi
religius dan membentuk siswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, dengan ketaqwaan, Allah
SWT akan memberikan jalan keluar kepada manusia dalam menghadapi
kesulitan.
Agama befungsi mengidentifikasikan individu dengan masyarakat,
menolong individu dalam ketidak-pastian, menghibur ketika dilanda
kecewa, mengaitkan dengan tujuan-tujuan masyarakat, memperkokoh nilai
moral memperkuat kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan membantu
pengendalian sosial, menopang nilai-nilai yang sudah mapan menyediaka
sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. Dalam menghadapi
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kehidupan ini, manusia ditantang oleh ketidakpastian, ketidakmampuan
dan kelangkaan untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu,
manusia mencari alternatif dalam agama. Dengan keyakinan agama
memiliki kesanggupan dan defenitif dalam menolong kesulitannya. 74
Agama Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk selalu
menanamkan dimensi moral dalam pribadinya. Karena denga moral yang terpuji
(akhlakul mazmumah), seseorang tentunya akan mendapat kedudukan yang
istimewa dihadapan Allah dan manusia lainnya. Apabila ajaran agama telah
masuk menjadi bagian dari mentalnya dan kehidupannya, maka dengan
sendirinya masyarakat akan menjauhi segala larangan Tuhan yang menjalankan
perintahnya secara ikhlas, bukan paksaan dari luar, karena batinnya merasa lega
(mutmainnah), dalam mematuhi segala perintah yang nantinya akan dapat dilihat
ada nilai-nilai agama Islam yang tercermin dalam tingkah laku, perkataan, sikap
dan moralnya dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya Kepolisian Polda Jambi dalam menanggulangi penyalahgunaan
narkoba di kalangan remaja.
Masalah
dilakukan

penyalahgunaan

oleh

Kepolisian

narkoba

Polda

di

Jambi

kalangan
akan

remaja

terpecahkan

yang
apabila

dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan
remaja

dengan

cara

melakukan

upaya

preventif

adan

upaya

represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan
Kepolisian Polresta Surakarta sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara
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itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak
Kepolisian Polda Jambi pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.
Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian
Polda

Jambi

dan

dilakukan

sebelum

penyalahgunaan

terjadi

dalam

bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan
penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan
diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah
Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan
tinggi, bahkan juga dilakukan dibeberapa perkampungan wilayah Kota
Jambi. Upaya Represif Terkait penindakan represif Kepolisian Polda Jambi
melakukan

penindakan

perguruan

tinggi

berupa

dalam

penyelidikan

rangka

mengawasi

di

lingkup
peredaran

sekolah
narkoba

dan
di

kalangan remaja75
B. Hambatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja
Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi
Hambatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
Kampung Pulau Pandan adalah:
1.

Ketidakmengertian Remaja dan Orang Tua tentang Aturan Hukum Narkoba.
Sekarang ini banyak masyarakat Kampung Pulau Pandan belum banyak

mengerti tentang aturan hukum yang jelas dan yang telah diatur dalam undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mereka ketahui Narkoba
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adalah barang yang dilarang oleh negara dan agama mereka. Dalam masyarakat
Desa Pulau Pandan belum banyak yang melakukan kesadaran hukum dalam hal
ini para penegak hukum ataupun aparat negara harus selalu memberikan
informasi langsung kepada masyarakat tentang apa itu narkoba dan apa dampak
yang akan terjadi. Kesadaran hukum di masyarakat Desa Pulau Pandan sangat
rendah dikarena mereka berfikir hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas
jadi untuk apa mereka taat pada hukum, sedangkan hukum itu harus
dilaksanakan apapun bentuknya dan siapapun orangnya. Hasil wawancara
dengan tokoh agama Kampung Pulau Pandan.
Menurut pendapat Nasri, selaku tokoh agama Kampung Pulau Pandan
bahwa:
Saya selalu mengajak para warga masyarakat Desa Pulau Pandan untuk
mengajakan ilmu agamanya kepada anak atau menyerahkan kepada ustadustad atau dimasukkan kedalam pondok pesantren yang baik dalam
pengajaran ilmu agamanya dan terhindar dari perbuatan penggunaan
narkoba dikalangan remaja. Bisa juga dengan memasukkannya dalam
remaja masjid yang ada grup sholawatnya agar bisa menjadi penerus
sebelumnya.76
Keyakinan atau kesadaran hukum merupakan hal yang menjadi landasan
dapat di kaitkan sebagai wadah jalinan nilai-nilai hukum yang mengendap dalam
sanubari masyarakat yang dikenal dengan kesadaran hukum. Jadi, kesadaran
adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang
diharapkan. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum. Kesadaran di sini juga merupakan suatu upaya untuk menyadarkan
setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di samping itu pula
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diwajibkan bagi negara beserta aparatnya untuk selalu menegakkan dan
menjamin jalannya keadilan atau proses kepastian hukum.
Kepala Kelurahan Legok, Zulkarnain mengatakan bahwa:
Selalu berupaya agar semua warganya menjauhi narkoba terutama kepada
yang warga sudah tua agar tidak mencontohkan tindakan yang melanggar
hukum kepada para remaja karena mereka para remaja mudah terpengaruh
oleh hal-hal baru yang belum mereka ketahui. Tindakan bapak zulkarnain
selaku kepala kelurahan mendatangi langsung tempat yang telah
dilaporkan warganya atau melaporkan kepada pihak polisi agar
menangkap salah satu warganya yang menggunakan atau mencurigakan.
Beliau juga menambahkan agar penegak hukum yang terkait selalu
memberikan pengawasan kepada masyarakat yang jauh dari kota.77
Kesadaran hukum itu juga dapat diartikan sebagai suatu kesadaran tentang
apa yang seyogyanya harus dilakukan dan tentang seyogyanya tidak dilakukan
didalam tingkah laku kita sehari-hari didalam pergaulan di masyarakat. Dapat
juga kesadaran hukum dimaknai sebagai suatu penilaian terhadap apa yang
dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Atau apakah hukum itu
berfungsi sebagai pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dengan
demikian maka kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktorfaktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu di ketahui, dihargai dan ditaati.
2. Keengganan Remaja Bersosialisasi dengan Masyarakat
Hambatan masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba terhadap
remaja dalam Wilayah Kampung Pulau Pandan adalah keengganan remaja
bersosialisasi dengan masyarakat.
Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan
peredaran narkoba diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu
77
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mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung
jawab dan profesional. Agar program dilingkungan masyarakat dapat berjalan
dengan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayan masyarakat
adalah suatu asas enting pengembangan program 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 penggunaan narkoba dan pemberian pelayanan kepada
sasaran

masyarakat tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga

mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai
kebutuhan. Sebagai konsekuensinya metode pencegahan dan penanggulangan
harus di ubah dari cara-cara klasik yang dibantu oleh pemerintah dan para
profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.78
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 masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan
sebagai proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi
dalam berbagai pengontrolan atas dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian
serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang
lain.
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Kepala Puskesmas, Purwanto Am.Kep di Kampung Pulau Pandan
mengatakan bahwa :
Sosialisasi tentang narkoba memang masih dirasakan kurang. Untuk itu,
upaya yang dilakukan kepada warga Kampung Pulau Pandan dengan cara
melakukan penyuluhan kepada warga dengan mengadakan pertemuan
dengan ibu-ibu PKK atau ke RT-RT setempat bisa juga kesekolah apabila
ada panggilan atau undangan.79
Wawancara diatas menjelaskan bahwa sosialisasi tentang narkoba memang
masih dirasakan kurang. Untuk itu, upaya yang dilakukan kepada warga dengan
mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu PKK atau ke RT-RT setempat bisa juga
ke sekolah apabila ada panggilan atau undangan.
Hambatan masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba terhadap
remaja adalah:
a. Keadaan Ekonomi. Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan
menjadi dua keadaan, yakni keadaan ekonomi yang baik dan keadaan
ekonomi yang kurang. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan
narkotika, kedua keadaan ekonomi sama-sama memberikan peluang kepada
seseorang.
b. Pergaulan/lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun yang tidak
mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan
psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa
mengarahkan seorang anak untuk menjadi pemakai narkoba.
c. Kemudahan. Mudahnya narkotika didapat dan didukung faktor-faktor diatas
semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.
79
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d. Kurangnya pengawasan. Selain aktor diatas adapula beberapa faktor-faktor
yang dapat memicu timbulnya pemakaian narkoba dikalangan remaja Desa
Pulau Pandan yaitu dengan datangnya orang-orang baru yang pindahan dari
daerah lain atau sekedar singgah mengunjungi keluarga di desa tersebut atau
juga adanya even-even besar seperti konser musik, pasar malam yang
semuanya dilakukan pada malam hari.80
Masyarakat juga sekarang lebih awas dalam melihat pergaulan anak
remaja Desa Pulau Pandan dengan membubarkan perkumpulan yang sudah
terlalu malam atau mengajak untuk melakukan kegiatan positif lainnya.
Hambatan

Kepolisian

dalam

pencegahan

penyalagunaan

narkoba

Kampuing Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
Bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana
dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini
menunjukan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia
dengan

kualifikasi

penambahan

tenaga

kompetensi

yang

sumber

daya

lebih

baik

manusia

lagi.
Polda

Selain
Jambi

adanya
juga

memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang
diperlukan dalam penanggulangan narkoba.
Minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi
Kepolisian Polda Jambi untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba
terutama di kalangan remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti,
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sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama
penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan
hukum. Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal
ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya
polisi

dalam

menanggulangi

penyalahgunaan

narkoba

di

kalangan

remaja.
C. Solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja
Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota
Jambi
Kebijakan pemerintah dengan melarang mengadakan even malam hari, karena
dalam even itulah biasanya transaksi dilakukan. Razia rutin serta menyebar brosur
atau baliho pencegahan penyalahgunaan narkoba.81
1) Sosialisasi masif, teratur dan sistematis
2) Mengangkat kajian-kajian produktif dan berbagai aspek social budaya,
agama, ekonomi, kesehatan.
3) Peningkatan server keamanan, seperti siskamling, tenaga aparat, dan cctv
4) Peningkatan kerjasama antara pihak yang terkait seperti BNN, Polisi,
Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah
5) Membuat kampong anti narkoba.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pencegahan penyalahgunaa narkoba dikalangan remaja dalam wilayah
Kampung Pulau Pandan bahwa masyarakat berperan akif dalam mengajak
mencegah narkoba, mengajak remaja untuk terlibat secara langsung dalam
kegiatan agama seperti remaja masjid agar karakter para remaja menjadi
seorang remaja yang religius. Peran lain di Kampung Pulau Pandan adalah
melibatkan remaja dalam menjaga ketentraman para warga di desa cara yang
dilakukan adalah dengan selalu membuka aduan dari masyarakat itu sendiri
dan melaporkan pada pihak berwajib dan melibatkan remaja dalam kegiatan
sosial dengan tujuan menjaga pergaulan remaja Kampung Pulau Pandan dalam
bentuk kegiatan olah raga. Peran tokoh masyarakat sangat berperan dalam
melakukan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan remaja Kampung
Pulau Pandan. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang
dilakukan

oleh

Kepolisian

Polda

Jambi

akan

terpecahkan

apabila

dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan
remaja

dengan

cara

melakukan

upaya

preventif

adan

upaya

represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan
Kepolisian Polresta Surakarta sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara
itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak
Kepolisian Polda Jambi pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.
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2. Hambatan masyarakat dalam pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
remaja dalam wilayah Kampung Pulau Pandan adalah ketidakmengertian
remaja dan orang tua tentang aturan hukum narkoba, kurang perhatian dari
orang tua sehingga remaja salah memilih pergaulan, masyarakat sudah
mecegah namun diabaikan oleh remaja, keengganan remaja bersosialisasi
dengan masyarakat dan jarangnya sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan
pemerintah Kampung dan tokoh masyarakat. Hambatan Kepolisian dalam
pencegahan penyalagunaan narkoba Kampuing Pulau Pandan Kelurahan Legok
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Bahwa hambatan yang terjadi secara
internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber
daya manusia yang cukup. Minimnya laporan dari masyarakat menjadi
hambatan tersendiri bagi Kepolisian Polda Jambi untuk mengungkap terjadinya
penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja.
3. Solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kampung
Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
Kebijakan pemerintah dengan melarang mengadakan even malam hari, karena
dalam even itulah biasanya transaksi dilakukan. Razia rutin serta menyebar
brosur atau baliho pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi masif,
teratur dan sistematis Mengangkat kajian-kajian produktif dan berbagai aspek
social budaya, agama, ekonomi, kesehatan. Peningkatan server keamanan,
seperti siskamling, tenaga aparat, dan cctv. Peningkatan kerjasama antara pihak
yang terkait seperti BNN, Polisi, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah
Membuat kampung anti narkoba.
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B. Saran
Tokoh masyarakat sangat berharap pemerintah atau penegak hukum segera
memberikan penyuluhan atau pengawasan secara menyeluruh kepada Kampung
Pulau Pandan ini, para masyarakat hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan
positif yang banyak melibatkan anak remaja dan memperdalam iman taqwa guna
ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah agar tidak melakuka
penyalahgunaan narkoba.
Tokoh masyarakat agar selalu mengajak dan mengawasi perkembangan
penggunaan narkoba dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat
membangun desa ataupun mengasah keterampilan para remaja Kampung Pulau
Pandan. Para tokoh masyarakatpun berharap kepada pemerintah yang terkait agar
selalu memberikan pengawasan kepada masyarakat khususnya atau pembelajaran
agar tidak ada penyalahgunaan narkoba lagi.
Sangat diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan
membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk selalu
berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak
terjerumus

melakukan

hal-hal

yang

penyalahgunakan penggunakan narkoba.

menyimpang

terutama

melakukan
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