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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ialah sebuah negara yang sangat padat penduduknya, negara ini terdiri dari 

kepaluan-kepulauan yang terhampar dari sabang sampai merauke, selain itu terdapat 

banyak selat yang menghubungkan satu pulau kepulau lainnya yang dapat menjadi 

jalur masuk narkoba ke negeri ini sehingga negara ini  menjadi sasaran empuk 

peredaran narkoba, bisnis narkoba  tidak hanya dijalankan oleh warga negara 

Indonesia saja bahkan warga negara asingpun berani menjalankan bisnis terlarang 

tersebut. Menurut Hakim (2016 :18) menjelaskan bahwa :  

Warga negara asing cukup banyak yang berkeliaran di Indonesia dan menjadi 

pengedar narkoba kelas kakap, sebagian kecil diantaranya telah ditangkap, 

tapi sebagian besar lainnya tampak masih beroperasi secara leluasa. 

 

Pada dasarnya narkoba diperbolehkan penggunaannya untuk keperluan 

kesehatan, narkoba sudah dikenal sejak dahulu dibidang kedokteran bahkan sangat 

besar manfaatnya untuk keperluan pengobatan, narkoba sering kita temukan 

terkadung dalam obat-obatan seperti obat bius, penghilang rasa nyeri dan obat-obatan 

yang lain, narkoba tersebut tidak dilarang peredarannya apabila sesuai dengan 

peraturan menteri kesehatan dan dalam pengawasan kedokteran, akan tetapi jika 

narkoba tidak digunakan semestinya dapat menimbulkan penyakit bagi seseorang dan 

orang tersebut dapat mengalami gangguan mental. Menurut Hawari (2006 : 12) 

menerangkan bahwa :  

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu keadaan yang dapat diartikan 

sebagai suatu gejala gangguan kejiwaan, yaitu terjadinya kerusakan 

pemikiran, gangguan mental dan gangguan perilaku dikarenakan akibat dari 

penyalahgunaan narkoba, pelaku penyalahguna narkoba tidak lagi mampu 

berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku 

kegagalan dalam kematangan aspek psikososial  

 

Lingkungan sekitar tempat dimana seseorang individu mulai berkembang dan 

belajar setelah fase dilingkungan keluarga bisa menjadi faktor utama seseorang 
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menjadi penyalahguna narkoba, bisa dikatakan teman bermain sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan prilaku seseorang jadi peran orang tua dalam mengawasi 

sangat dibutuhkan agar anak tidak salah pilih dalam berteman yang mengakibatkan 

anak menjadi salah satu pecandu narkoba. Menurut Martono (2010 : 1) 

mengemukakan :  

Seseorang menggunakan narkoba karena berbagai alasan diantaranya untuk 

mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk sosialisasi, awalnya 

seseorang mulai mencoba narkoba karena ditawarkan oleh teman kemudian  

sebagian orang akan menggunakannya lagi untuk tujuan bersenang-senang 

atau untuk bersosialisasi. 

Setelah Indonesia merdeka dan mengusir kaum penjajah yang telah lama 

menduduki negeri ini tidak membuat budaya candu yang telah lama dikenal di bumi 

nusantara menghilang seketika atau berkurang melainkan semakin bertambah banyak, 

luas, dan canggih hal ini dikarenakan prilaku masyarakat Indonesia yang sangat 

senang hidup santai, bermalas-malasan dan tidak mikirkan masa depan, kesenangan-

kesenangan setelah negara ini merdeka membuat masyarakat hanyut dalam 

kegembiraan sesaat dan membuat meraka gemar akan mengkonsumsi obat terlarang 

tersebut. Menurut Hakim (2016 : 31) menerangkan bahwa “setelah Indonesia 

merdeka lingkaran candu semakin meningkat, baik dari aspek kualitas maupun 

kuantitas”. 

Saat ini narkoba semakin mengancam kehidupan generasi penerus  bangsa, 

perlu penanggulangan sedini mungkin dari segala lini bangsa tidak hanya peran 

pemerintah yang dibutuhkan akan tetapi seluruh lapisanpun harus terlibat termasuk 

masyarkat. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika menjelaskan bahwa “masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab 

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekursor narkotika” (Rafeldi, 2016 : 46). Selanjutnya menurut acuan 

normatif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam 

Rafeldi, 2016 : 2) menjelaskan bahwa : 

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan 

yang luas dan sudah menimbulkan banyak korban terutama dikalangan 
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generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara sehingga membuat pemikiran bahwa Undang-Undang No 

22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi 

dan memberantas tindak pidana tersebut. 

 

Pemerintah Republik Indonesia merespon tegas penyalahgunaan narkoba  

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. 

Kenyataannya di lapangan peredaran narkotika semakin meningkat dan 

menunujukkan aplikasi Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 belum berjalan seacara 

efektif sesuai yang diharapkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Melihat peredaran narkoba yang semakin 

meluas hampir meluas keseluruh lapisan masyarakat, pemerintah kembali 

mengeluarkan peraturan baru yang terdapat pada Undang-undang nomor 35 Tahun 

2009 tentang narkotika. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 dalam upaya mencegah dan memberantas perdaran narkotika di 

Indonesia di buatlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

Tentang Badan Narkotika Nasional. 

Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum 

dalam pencegahan pemberantasan narkotika adalah kabupaten OKU Timur, Sumsel. 

Sebuah kabupaten  yang baru berusia 13 tahun dengan  penduduknya yang rata-rata 

bekerja sebagai petani (BPS Kabupaten OKU Timur, 2012 : 4). Meskipun Kabupaten 

ini  usianya masih sangat muda dan daerahnya  masih dikategorikan dalam daerah 

pedesaan namun tidak sedikit kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di 

kabupaten ini. Berdasarkan data yang peneliti terima dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Daerah Sumatera Selatan, Resort OKU Timur  menerangkan 

bahwa :  

Pada tahun 2015 terdapat 50 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah 

tahanan 78 orang, terdiri dari laki-laki : 75 orang, anak-anak 1 orang,  

Perempuan : 2 orang. Dengan  Jumlah barang bukti :  Sabu 126,076 GR, 

Ganja 371,3 GR, Extasi 219,5 Butir. Semua kasus diatas dibagi menjadi 3 

golongan yaitu Kurir 13 Kasus, Pengedar 28 Kasus dan Pemakai 9 kasus 

(Polres OKU Timur 2016, data diolah peneliti). 
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Berdasarkan data yang peneliti terima dari BNK OKU Timur, dalam upaya 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten OKU Timur 

strategi yang digunakan saat ini yaitu dengan cara penyampaian informasi akan 

bahaya narkoba kepada masyarakat OKU Timur melalui media cetak, bailoho dan 

sepanduk ataupun melalui penyuluhan kepada masyarakat, cara selanjutnya yaitu 

dengan monitoring daerah/tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi 

strategi penyampaian informasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media 

cetak ataupun bailho ini tidak berdampak signifikan bagi penyalahgunaan narkoba di 

kabupaten OKU Timur dikarenakan jarak yang sangat jauh antara ibu kota kabupaten 

dengan daerah-daerah yang ada di kabupaten OKU Timur, demikian juga dengan 

strategi monitoring daerah/tempat rawan penyalahgunaan narkoba yang dianggap 

tidak terlalu berdampak besar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba 

dikarenakan data yang didapat masih sangat minim. 

Melihat maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten OKU Timur, 

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten OKU Timur  

menyatakan perang terhadap narkoba hal ini disampaikan langsung oleh Bupati OKU 

Timur, beliau mewajibkan pejabat sampai dengan setingkat kepala desa untuk 

melakukan tes urin dan kemudian memberikan tenggang waktu terhadap pengedar 

narkoba di kabupaten OKU Timur selama tiga bulan untuk menghentikan 

aktivitasnya sebelum pemerintah melalui pihak kepolisian mengambil tindakan tegas 

terhadap perbuatan tersebut (http://kabarokutimur.com). Akan tetapi hal ini tidak 

berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba di kabupaten OKU Timur, hal ini dibuktikan dengan penangkapan 

oknum Kepala Desa Desa Burnai jaya, Kecamatan Semendawai Timur oleh Satuan 

narkoba Polres OKU Timur karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis 

sabu-sabu (http://kabarokutimur.com). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba oleh Badan Narkotika Kabupaten 

OKU Timur Dikalangan Remaja”. 

http://kabarokutimur.com/
http://kabarokutimur.com/
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah strategi P4GN yang dilakukan oleh badan 

narkotika nasional kabupaten OKU Timur dalam mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba yang dilakukan oleh badan narkotika nasional kabupaten OKU Timur 

dikalangan remaja”. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan : 

1.4.1 Manfaat secara teoritis  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan Strategi P4GN yang dilakukan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur dikalangan remaja yang selanjutnya 

dapat dijadikan pedoman pada penelitian yang akan datang. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kajian dan persepsi masyarakat tentang 

narkoba dikalangan remaja. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis  

1.4.2.1 Bagi Anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

Dapat memberikan masukan bagi anggota Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten OKU Timur terkait strategi pencegahan, pemberatasan, penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba dikalangan remaja. 

1.4.2.2  Bagi masyarakat 

Dapat memberikan Informasi bagi masyarakat akan bahaya narkoba dan 

dampak pemakaian baik dari segi kesehatan dan akibat hukum yang di timbulkan 
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1.4.2.3 Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat lebih memahami dan 

menambah wawasan mengenai strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba dikalangan remaja 
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