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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Narkoba
di kalangan pelajar” ini dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi
salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matakuliah Pancasila. Mohammad Idris
.P. DRS. MM
Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis peroleh
dari buku panduan dan dari mediamasa yang berkaitan dengan masalah narkoba, serta
infomasi dari media massa yang berhubungan dan, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih
kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah
ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga bias diselesaikannya
makalah ini.
Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita
semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita agar menjauhi apa yang namanya
narkoba yang ditinjau dari peljar, khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh
dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan
menuju arah yang lebih baik.

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat sebagai salah satu gajala yang buruk bagi pelajar Indonesia, terutama di
kota-kota besar-baru mulai tampak dan menjadi sebutan orang yang makin senter di manamana sekitar tahun 1969. Penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan berbahaya lainnya oleh
pelajar tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. Penyalahgunaan merupakan
pelanggaran hukum. Akibat penyalahgunaan narkotika dan narkoba pada pelajar di hari ini
akan terasa akibatnya pada hari esok bagi pelajar sebagai generasi penerus. Rusaknya generasi
penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu bangsa. Dalam penelitian ini Penulis
bermaksud mengambil rumusan masalah yaitu dampak pemakaian narkoba dan cara
mengatasi pemakaian narkoba di kalangan pelajar? Bagai mana narkoba menurut pandangan
islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
sosiologis yaitu pada tahap awal yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terjun langsung kedunia
pelajar. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pelajar pengguna
narkoba s angatlah memperihatinkan dimana pemakaian narkoba dikalangan pelajar tidak
dapat dianggap sepele karena hampir 65% di tahun 2011 ini pelajar menggunakan obat-obat
terlaarang / narkoba.

Unut kalangan mhasiswa menurut penelitian saya penyebab pemakaian narkoba itu sering
dilakukan dikos-kosan karena kos-kosan cenderung agak bebas apalagi kalau tingkat
pengawasan dari pemilik tempat kos maupun pihak orang tua semakin bertambah longgar
sehingga makin banyak mahsiawa yang terjebak ke dalam pemakaian narkoba karena
berbagai pengaruh yang mereka terima, baik dari teman, dan pengaruh lingkungan secara
umum.Sekuat-kuatnya mental seorang mahasiswa untuk tak tergoda pada pola hidup seks
bebas, kalau terus-menerus mengalami godaan dan dalam kondisi sangat bebas dari kontrol,
tentu suatu saat akan tergoda pula untuk melakukannya. Godaan semacam itu terasa lebih
berat lagi bagi mahasiswa yang memang benteng mental dan keagamaannya tak begitu kuat.
Masalah ini akan lebih efektif bila diatasi dengan kesadaran dari para pemilik kos sendiri
untuk melakukan pengawasan intensif kepada anak-anak kosnya secara proporsional. Yang
paling efektif tentu saja kalau ada kesadaran dari orangtua masing-masing mahasiswa untuk
memilihkan tempat kos yang layak dan aman, serta membekali putra-putri mereka dengan
benteng ajaran agama yang kokoh.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
Saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan
makin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan dan peredaran narkoba yang terus
meningkat. Namun yang lebih memperihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru
banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu para pelajar dan mahasiswa. Padahal
mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-peminpin
dinegeri tercinta ini. Apa jadinya negara ini dimasa yang akan datang, dengan tantangan yang
semakin berat dan persaingan yang begitu ketat, apabila generasi penerusnya saat ini sudah
merusak dirinya sendiri dengan menggunakan narkoba.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa
yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum,
institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya untuk mulai dari sekarang melakukan
gerakan perangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif
maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan
dengan efektif.

pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa. Karena
pelajar dan mahasiswa merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat
rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari 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-lain. Disamping dari objek sasarannya yang
labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran narkoba.

2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan:
a. Pengertian Narkoba
b. Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan oleh pelajar
c. Dampak pakai narkoba
d. Narkoba menurut pandanagn Islam
e. Cara mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan pelajar
f. Berapa banyak pelajar yang menggunakan narkoba

3. Pendekatan
a. Historis
Sejarah Candu pertama dikenal oleh bangsa Sumeria, mereka menyebutnya "Hul Gill"
yang artinya 'tumbuhan yang menggembirakan' karena efek yang diberikan tumbuhan
tersebut bisa melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunanya cepat terlelap.
Namun filsuf dan ahli medis Hippocrates, Plinius, Theophratus dan Dioscorides
menggunakan candu sebagai bagian dari pengobatan, terutama pembedahan. Saat itu
Hippocrates belum menemukan bahan aktif candu namun ia tahu kegunaan candu
yang sifatnya analgesik (pereda rasa sakit) dan narkotik.

Dulu candu masih dikonsumsi mentah, baru pada 1805 morfin mulai dikenal untuk
pertama kalinya menggantikan candu mentah (opium). Penggunaan candu yang
berlebihan akan menyebabkan ketagihan dan sesak. Hampir selama 100 tahun
'kelebihan' candu ini tak diboyong ke Eropa karena dulu Bangsa Eropa menganggap
apapun yang dibawa dari Timur adalah barang setan. Candu mentah hanya digunakan
untuk pengobatan sampai akhirnya Ratu Elizabeth I menyadari kelebihan opium dan
membawanya ke Inggris.

Candu mulai dikenalkan di Persia di India dan Persia oleh Alexander the Great pada
330 sebelum masehi. Pada jaman itu orang India dan Persia menggunakan candu
dalam acara jamuan makan dengan tujuan rileksasi.
Pada 1680 seorang ahli farmasi Thomas Sydenham mengenalkan Sydenham's
Laudanum yaitu campuran hrba dan anggur. Belanda mula mempopulerkan
penggunaan pipa tembakau untuk mengisap menghisap candu ditahun yang sama.
Penggunaan jarum suntik baru dikenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburgh,

semakin memudahkan para pemadat menggunakan candu, bahkan tiga kali lebih cepat
dari cara biasa.
Baru pada akhir abad ke-19 ahli kimia mulai mengubah struktur molekul morfin dan
mengubahnya menjadi obat yang kurang menyebabkan ketagihan. Tepatnya 1874
peneliti C.R. Wright menemukan sintesis heroin (putaw) dengan memanaskan morfin

b. Sosiologis
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. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja
merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai
pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.
Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai
salah satu akselarasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap
kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya
menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu; terutama bagi anak
remaja yang seadang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya.
Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi
yang pasti membebani pisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan
yang sehat. Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang
sejenisnya merupakan perbuatan distruktif dengan efek-efek negatif.

Seorang yang menderita ketagihan atau keatergantungan pada narkotika akan
merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara
sosiologis, mereka mengganggu masyrakat dengan perbuatan-perbuatan; kekerasan,
acuh tak acuh, gangguan lalu lintas,beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas.
Bahasa penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama
pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan
narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa.

C. Yuridis
Hukum adalah alat yang efektif untuk melindungi orang dari melakukan tertentu
melakukan, misalnya untuk perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkotika.
Distribusi obat umum di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal, belum lagi perilaku tidak stabil remaja yang masih mudah diintervensi oleh
lingkungan sekitarnya.

Hukum merupakan alat efektif UNTUK melindungi Yang Manusia Yang Dari
tindakan mereka membahayakan Diri SENDIRI, seperti misalnya peredaran Gelap
narkotika murah penyalahgunaan. Peredaran narkotika di kalangan remaja
dipengaruhi oleh faktor internal yang eksternal murah. Secara psikologis, perilaku
remaja juga masih belum stabil sehingga Mudah terpengaruh Lingkungan Sekitar

BAB II
PEMBAHASAN

A. Apa itu Narkoba

Narkoba adalah segolongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam
tubuh, berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering
menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada kesadaran,
pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan masuk ke lambung,
lalu ke pembuluh darah.

Jika diisap atau dihirup, zat masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paruparu. Jika disuntikkan zat langsung masuk ke darah. Darah membawa zat itu ke
otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja otak berubah, seluruh organ
tubuh ikut terpengaruh.
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya.
Narkotika dan Psikotropika di satu sisi bermanfaat bagi pengobatan atau
pelayanan kesehatan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan
sering disalahgunakan untuk maksud pengobatan, tetapi untuk menikmati
pengaruhnya.

Oleh karena bahayanya, peredaran dan pemakaian keduanya diatur dalam
Undang-Undang. Jika dilakukan diluar ketentuan hukum merupakan kejahatan.
Kejahatan narkotika dan psikotropika bersifat transnasional, sehingga perlu
dikendalikan dan diawasi secara ketat. Bahan adiktif lain adalah bahan lain yang
dapat menyebabkan ketergantungan dan sering disalahgunakan, bahkan menjadi
pintu masuk bagi penggunaan narkotika dan psikotropika.

Peristilahan yang banyak digunakan untuk menyebut narkotika dan obat
berbahaya ini adalah Napza, Naza, Nazal dan Madat. Narkoba merupakan zat
yang bisa menimbulkan ketergantngan. Ketergantungan narkoba merupakan
sebuah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus,
toleransi dan gejala putus zat apabila penggunaan dihentikan.

Sifat ketergantungan terbagi dua yaitu ketergantungan fisik dan ketergantungan
psikologis. Ketergantungan fisik yaitu apabila tubuh tidak diberi narkoba maka
timbullah gejala-gejala yang dinamakan putus zat seperti muntah-muntah, sesak
nafas dan sebagainya. Sedangkan ketergantungan psikologis yaitu apabila
pemakaian zat dihentikan dan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti gelisah,
cemas, depresi, dsb.

Toleransi yang dimaksud disini artinya bahwa tubuh menjadi terbiasa dengan
narkoba sehingga efeknya menjadi lebih lemah, pada waktu-waktu berikutnya
dosisnya harus lebih banyak, untuk mendapatkan efek yang diinginkan.

B. Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan oleh pelajar
1. Opioda
Yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik yang diambil
dari bagian pohon POPPY, pertama kali ditemukan di Asia Kecil, digunakan untuk
pengobatan oleh bangsa Mesir, kemudian akhirnya menyebar ke Yunani. Selain
digunkan sebagai obat, Opioda juga digunkan sebagai alat untuk menimbulkan
rasa senang. Yang termasuk Opioda adalah:
1) Opiat/Oipium
2) Morfin
3) Heroin
4) Kodein
5) Opiat Sintetik
2. Kokain
Kokain merupakan zat yang sangat kuat berupa bubuk Kristal putih yang disuling
dari daun Coca (Erythoroxylan Coca) yang tumbuh di Amerika Tengah dan
Amerika Selatan. Sedangkan Kokain Freebase adalah kokain yang diproses untuk
menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dihisap berbentuk kepingan
kecil (rocks/batu) sebesar kismis. Salah satu kokain yang popular adalah Crac.
3. Kanabis
Kanabis berasal dan tanaman dengan nama Cannabis Satifa dan Cannabis Indica
yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan sebagai obat relaksasi untuk
mengatasi intoksidasi ringan. Seseorang yang baru saja menggunakan Kanabis

sering kali memeperlihatkan tanda-tanda mabuk dengan mata merah dan bola
mata membesar.

5. Sedativa
Sedativa atau sedative-hipotonik merupakan zat yang dapat mengurangi
berfungsinya sistem saraf pusat.

5. Ekstasi
Ekstasi dikenal dalam dunia pengobatan sebagai Methydioxy Methampetamin
dengan nama populemya MDMA. Ekstasi obat sintesis yang dikembangkan oleh
perusahaan ERNTS MERK di Jerman pada tahun 1914.
Pada waktu itu Ekstasi digunakan untuk meningkatkan daya tahan prajurit di
Amerika digunakan pengobatan pasien yang sudah parah.
6. Sabu sabu
Shabu-shabu merupakan komoditas baru yang sedang laris. Zat ini mempunyai
nama kimia Methamfetamine yang mempunyai kesamaan sifat dengan Ekstasi
yang sama-sama tergolong dalam zat psikotropika stimulasia otak yang dapat
menyebabkan ketergantungan.
Segementasi pasar dan shabu-shabu adalah para eksekutif, professional dan kaum
selebritis. Zat ini menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dan ujungujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan penghentian
termasuk persaan kesal, tertekan, tegang, gelisah, sulit berkonsentrasi, lapar,
pusing, serta dapat menyebabkan kecanduan.
Beberapa kasus menunjukkan dampak desturktif shabu-shabu yaitu menyebabkan
orang menjadi ganas, agiatif serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi
berbuntut tingkah laku yang brutal.

C. Dampak pemakaian narkoba
Adaptasi biologis tubuh kita terhadap penggunaan narkoba untuk jangka waktu
yang lama bisa dibilang cukup ekstensif, terutama dengan obat-obatan yang
tergolong dalam kelompok downers. Tubuh kita bahkan dapat berubah begitu
banyak hingga sel-sel dan organ-organ tubuh kita menjadi tergantung pada obat
itu hanya untuk bisa berfungsi normal.

Salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat dengan alkohol. Alkohol
mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf di otak. Alkohol juga
meningkatkan cytocell dan mitokondria yang ada di dalam liver untuk menetralisir
zat-zat yang masuk. Sel-sel tubuh ini menjadi tergantung pada alcohol untuk
menjaga keseimbangan baru ini.
Tetapi, bila penggunaan narkoba dihentikan, ini akan mengubah semua susunan
dan keseimbangan kimia tubuh. Mungkin akan ada kelebihan suatu jenis enzym
dan kurangnya transmisi syaraf tertentu. Tiba-tiba saja, tubuh mencoba untuk
mengembalikan keseimbangan didalamnya. Biasanya, hal-hal yang ditekan/tidak
dapat dilakukan tubuh saat menggunakan narkoba, akan dilakukan secara
berlebihan pada masa Gejala Putus Obat (GPO) ini.
Misalnya, bayangkan efek-efek yang menyenangkan dari suatu narkoba dengan
cepat berubah menjadi GPO yang sangat tidak mengenakkan saat seorang
pengguna berhenti menggunakan narkoba seperti heroin/putaw. Contoh: Saat
menggunakan seseorang akan mengalami konstipasi, tetapi GPO yang dialaminya
adalah diare, dll.
GPO ini juga merupakan ‘momok’ tersendiri bagi para pengguna narkoba. Bagi
para pecandu, terutama, ketakutan terhadap sakit yang akan dirasakan saat
mengalami GPO merupakan salah satu alasan mengapa mereka sulit untuk
berhenti menggunakan narkoba, terutama jenis putaw/heroin. Mereka tidak mau
meraskan pegal, linu, sakit-sakit pada sekujur tubuh dan persendian, kram otot,
insomnia, mual, muntah, dll yang merupakan selalu muncul bila pasokan narkoba
kedalam tubuh dihentikan.
Selain ketergantungan sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver,
jantung, paru-paru, ginjal,dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan
jangka panjang narkoba. Banyak sekali pecandu narkoba yang berakhiran dengan
katup jantung yang bocor, paru-paru yang bolong, gagal ginjal, serta liver yang
rusak. Belum lagi kerusakan fisik yang muncul akibat infeksi virus {Hepatitis C
dan HIV/AIDS} yang sangat umum terjadi di kalangan pengguna jarum suntik

D. Narkoba menurut pandangan Islam
Secara tekstual Islam tidak menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram, akan
tetapi melihat dampak penyalahgunaan dari narkoba itu sangat membahayakan, lebih
banyak madharatnya dari pada manfaatnya, maka Islam memutuskan bahwa narkoba itu
hukumnya haram.
امعفن نمربكاامعاو سانلل عفانموريبك مثااميف لقرسيملاورمخلا نع كنولاسي
Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu
terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya.(QS. Al-Baqarah: 219).

Dari ayat di atas jelas bahwa khamr itu memabukkan dan hukumnya haram sedangkan
narkoba lebih bahaya dari khamr dan hukumnya lebih haram dari khamr. Narkoba tidak
hanya membuat orang menjadi mabuk tetapi dapat membuat orang yang
menyalahgunakan menjadi mati. Melihat bahanya narkoba melebihi khamr, maka
narkoba hukumnya adalah haram.
مارحركسم لكورمخركسم لك
Setiap zat yang memabukkan itu kmar dan setiap zat yang memabukkan itu haram.(HR.
Abdullah Ibnu Umar)

Narkoba tidak hanya sekedar membuat mabuk, tetapi narkoba membuat syarafnya error
bagi yang menyalahgunakan. Oleh karena itu narkoba harus dijauhi dengan sejauhjauhnya. Melihat bahaya narkoba yang sangat besar, maka Allah SWT memerintahkan
agar sesuatu yang dapat membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan lainlainnya itu supaya dijauhi. Sebagaimana firman Allah :

وبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونم نيذلا ايأ اي
نوحلفت مكلعل
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan (QS. Al-maidah: 90).

Khamr dan judi adalah haram
امعفن نم ربكأ اممثإو سانلل عفانمو ريبك مثإ اميف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي
Mereka bertanya kepadamu tentanng khamr dan judi. Katakanlah: pada keduuanya itu
terdapat dosa besar dann beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya”.(QS. Al-Baqarah:219)

Laknat terhadap Khamr
 لاقف ليربج ييناتا: يلا لومحملاو ابراشو ارصتعمو اريصاعو رمخلا نعل للا نا دمحماي
ايقاسو اعاتبمو اعئابو
Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata : “ hai Muhammad, Allah melaknat
minuman keras, yang memerasnya, yang meminumnya, orang yang menerima
penyimpanannya, orang yang menjualnya, orang yang membelina, orang yang
menyuguhkannya dan orang-orang yang mau disuguhi”. (Riwayat Ahmad bin Hambal
ibnu Abbas)

Hadits ini analaog kepada khamr, oleh karena itu narkoba mempunyai sifat merusak
melebihi khamr, sehingga pengguna (ganja, putaw, ekstasi, kokain dan sejenisnya) yang
meracik, penanam, pemproses, penyimpan, penjual, pembeli bahkan yang
menyuguhkan serta orang-orang yang mau disuguhi, semua dilaknat Allah, mendapat
murka Allah dan dosa.

Sabda Nabi Muhammad SAW. Tentang khamr.
مارحركسم لكورمخركسم لك
Tiap zat/bahan yang memabukkan adalah khamr (alkohal, narkoba dan sejenisnya) dan
tiap zat?bahan yang memabukkan adalah haram”. (Riwayat Abdullah ibnu Umar).
رتفموركسم لك نع ملسو يلع للا يلص للا لوسر ين
Rasullullah SAW melarang setiap zat? Bahan yang memabukkan dan melemahkan”.
(Riwayat Umi Salamah)

Merujuk kepada ayat dan hadits di atas, Islam memandang narkoba adalah haram
hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi ada juga mudharatnya, namun kerugiannya
dan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya

E. Cara mencegah penyelagunaan narkoba di kalangan pelajar
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan, dari hari kehari
terus meningkat tajam. Manusia Indonesia kian banyak masuk neraka narkotika
dan obat terlarang (narkoba). Selain generasi tua, lebih banyak generasi muda
yang terpeleset narkoba.
Pencegahan terhadap penyalahgunaan barang haram tersebut sebaiknya tidak
hanya selogan dan retorika saja. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam
menangani masalah ini, tidak hanya cukup dengan kampanye Anti Narkoba masuk
Sekolah dan kampus. Dari hasil riset dari tahun 2003 sampai dengan 2006 saja
total mahasiswa dan siswa yang menggunakan narkoba sejumlah 1.037.682 orang.
Ini merupakan lampu kuning mendekati merah
Salah satu acara paling efektif untuk melakukan pencegahan yaitu dengan
membuat kebijakan terhadap para mahasiswa yang ingin mencoba narkoba akan
berfikir dua kali menggunakannya. Sebaiknya pihak kampus melakukan tindakan
prenventif dengan melakukan pemeriksaan Narkoba secara berkala dengan sistem
acak per semester terhadap para mahasiswa pada saat jam kuliah.
Salah satu cara yang mungkin juga efektif yaitu kewajiban melakukan
pemeriksaan Narkoba kepada mahasiswa baru dan mahasiswa yang akan
melangsungkan Magang dan Ujian Akhir. Pihak kampus dapat berkerjasama
dengan BNN, BNP, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta atau Lembaga
yang dianggap berwenang mengeluarkan Surat Bebas Narkoba (SBN) dalam
rangka pemeriksaan Narkoba.
Yang akan menjadi batu sandungan adalah faktor pembiayaan pemeriksaan
narkoba, karena biaya pemeriksaan narkoba tidaklah murah. Ujung-ujngnya biaya
pemeriksaan narkoba ini akan dibebankan kepada para mahasiswa yang
terakumulasi dalam biaya kuliah. Tetapi resiko biaya ini merupakan hal yang
wajar bagi pihak kampus dan orang tua yang tidak ingin anaknya terjerat narkoba

F. Berapa banyak pelajar menggunakan narkoba
Hasil survei Badan Narkotika Nasional menunjukkan, prevalensi penyalahgunaan
narkoba di lingkungan pelajar mencapai 4,7 persen dari jumlah pelajar dan
mahasiswa atau sekitar 921.695 orang. “Dari jumlah tersebut, 61 persen di
antaranya menggunakan narkoba jenis `analgesic` dan 39 persen jenis ganja,
`amphetamine`, ekstasi dan lem,” ujar Kabid Pembinaan dan Pencegahan Badan

Narkotika Propinsi Sumatera Utara, Arifin Sianipar, di Medan, Minggu (13/2).
Ia mengatakan, jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan terapi dan rehabilitasi
di seluruh Indonesia, berdasarkan data Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2011 sebanyak
17.734 orang. Jumlah pengguna narkoba terbanyak, kata dia lagi, pada usia 20
hingga 34 tahun.
Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan
terapi dan rehabilitasi adalah jenis heroin sebanyak 10.768 orang, ganja 1.774
orang dan sabu-sabu sebanyak 984 orang. Selebihnya, katanya, umumnya
menggunakan alkohol, MDMA, amphetamine lain serta benzodiazepine.
Menurut Arifin, jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan. Karena penyalahgunaan
narkoba memberikan pengaruh besar kepada masyarakat, baik dari segi kesehatan
maupun perekonomian. Ditinjau dari segi kesehatan, lanjutnya lagi, penggunaan
narkoba akan menyebabkan menurunnya stamina tubuh dan merusak organ-organ
vital seperti saraf dan jantung.
Sedangkan dari segi perekonomian, katanya, penyalahgunaan narkoba akan
menyebabkan penggunanya harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli
barang terlarang tersebut. “Memang, narkoba masih menjadi masalah bagi bangsa
ini, karena pengguna barang haram tersebut bukan hanya di tingkat orang dewasa,
namun telah merasuk ke generasi muda. Ini jelas akan merusak generasi muda
selaku penerus bangs

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan
-

Narkoba adalah segolongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam
tubuh, berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan
sering menimbulkan ketergantungan (adiktif). Terjadi perubahan pada
kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan
masuk ke lambung, lalu ke pembuluh darah.

-

Bahwa semua pelajar di Indonesia harus mengatakan setop dengan yang
namanya narkoba

-

Secara tekstual Islam tidak menyatakan bahwa narkoba itu hukumnya haram, akan
tetapi melihat dampak penyalahgunaan dari narkoba itu sangat membahayakan,
lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, maka Islam memutuskan bahwa
narkoba itu hukumnya haram.

2. Saran
-

Hendaklah kita tidak hanya membaca makalah ini sebagai sebuah tulisan,
baiklah kita menjadikannya suatu pembangkit semangat untuk memerangi
narkoba.

-

Penulis berharap setiap orang yang membaca tulisan ini akan memiliki
pemikiran baru untuk mampu bersikap sesuai kehendak Allah dalam usaha
menghindari penyalahgunaan narkoba.

-

Tulisan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu penulis berharap adanya
kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
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