PENERAPAN DALAM PANCASILA SILA KE-2
TENTANG PENYALAHGUNAN NARKOBA

Di Susun Oleh :
Nama : Hendriana Feriyadi K.
NIM : 11.11.5134 (kelompok D)
Dosen : Drs. Tahajudin Sudibyo
Untuk Memenuhi Syarat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
STIMIK AMIKOM
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba kian meningkat terjadi di kalangan pelajar.
Angka kejadian penyalahgunaan narkoba di kota (X) pada pelajar SMA terdapat di
daerah kota (X). Data dari Januari sampai Agustus tahun 2011, Satuan
Narkoba Poltabes (X) mencacat pemakai narkoba terbanyak dari kalangan pelajar
SMA berjumlah 591 orang. Masalah yang paling mengkhawatirkan
dari
penggunaan narkoba para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS, telah terbukti
dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian . Faktor yang
berperan penting
dalam upaya penanggulangan narkoba adalah pendidikan
kelompok sebaya. Pendekatan yang dilakukan dalam pemberantasan narkoba
kepada pelajar
bersifat edukatif, melalui upaya perubahan perilaku terutama
pengetahuan dan sikap.
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang bertujuan
untuk menganalisis pengaruh pendidikan kelompok sebaya terhadap pengetahuan
dan sikap remaja tentang risiko penyalahgunaan narkoba di SMA Kecamatan (X)
Kota (X). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa remaja
SMA Kecamatan (X). Sampel penelitian semua siswa remaja kelas 11
yaitu SMA Negeri (X)
yang berjumlah 188 orang yang terdiri dari 18
orang sebagai pendidik kelompok
sebaya dan 170 orang sebagai
responden penelitian.
Data
yang diperoleh dari hasil uji statistik menunjukkan
ada
pengaruh pendidikan
kelompok
sebaya terhadap pengetahuan
remaja
tentang
risiko penyalahgunaan narkoba dengan nilai p value 0,000 (p<0,05), dan
adanya pengaruh pendidikan kelompok sebaya terhadap sikap remaja tentang
risiko penyalahgunaan narkoba dengan nilai p value 0,002 (p<0,05).
Disarankan
kepada pihak sekolah untuk meningkatan
peran
serta guru pembimbing dan pendidik kelompok sebaya untuk melakukan
pembinaan kepada siswa terhadap upaya pencegahan pada risiko penyalahgunaan
narkoba. Kata Kunci: Pendidikan Kelompok Sebaya, Pengetahuan dan Sikap

Bab I

1. Latar Belakang Masalah
Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainya (NAPZA)
atau istilah yang populer dikenal
masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/
Obat berbahanya)
merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya
penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama
multidispliner,multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang
dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten Meskipun
dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat
Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila
disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar
pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat
sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi
muda. Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar
saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik
Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat
sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling
banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah
sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua
perlu mewaspadai bahaya
dan pengaruhnya terhadap ancaman
kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang
peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil suatu perumusan masalah
pokok yaitu “Seberapa besarkah Pengaruh komunikasi keluarga terhadap
kenakalan remaja?”.

BAB II

1. TEORI PENDEKATAN YURIDIS
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebagai
berikut:
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. Menggunakan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan
II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan
III, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam
Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi
sebagai berikut:
Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun.
b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri
mengandung maksud bahwa penggunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa melalui
pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter
tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”
Kemudian di dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap
penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 116, 121, 127:

Pasal 116
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk
digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan
NarkotikaGolongan II terhadap orang lainatau memberikan Narkotika Golongan II
untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 127
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun;
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama
2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun .
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan
Pasal 103.
(3)Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan
atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna
tersebutwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Perbedaan yang
paling mendasar dari ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam
kedua undang-undang tersebut yaitu di dalamundang-undang yang baru yaitu
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan
maksimum, sedangkan di dalam ketentuan undang-undang yang lama yakni UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana
maksimum.Perbedaan lainnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut di dalam
menerapkan ketentuan pidana tersebut juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk
memperhatikan ketentuan pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika
yang dimuat di dalam ketentuan ayat (2). Sedangkan di dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 1997 di dalam ketentuan Pasal mengenai pidana terhadap
penyalahgunaan narkotika tersebut murni hanya konsen mengatur masalah
penjatuhan pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan peluang
yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi
Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika diatur di dalamUndangUndang Nomor 22 Tahun 1997:Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan
menjadi dua macamyaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri.Tindak
pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam
.

2. PEMBAHASAN MASALAH
A.Intensitas dan kompleks masalah
Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang
haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak
kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkoba
yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat
yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya.
Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba, jika
dihentikan maka si pemakai akan sakaw.
Penyalahgunaan atau kebergantungan narkoba perlu melakukan berbagai
pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi
kebergantungan narkoba maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah
psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat
narkoba mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter
didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan
mengganggu (1) fungsi kogitif (daya pikir dan memori), (2) fungsi afektif (perasaan
dan mood), (3) psikomotorik (perilaku gerak), (4) komplikasi medik terhadap fisik
seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pancreas dan gangguan fisik
lainnya.
Dadang hawari menjelaskan bahwa selain mengganggu jiwa, zat narkoba juga
merusak organ fisik seperti lever, otak, paru, janin, pankreas, pencernaan, otot,
endokrin dan libido. Zat tersebut juga mengganggu nutrisi, metabolisme tubuh, dan
menimbulkan inveksi virus. Jika putus dari narkoba si pemakai akan mengalami
sakaw. Pada peristiwa ini timbul gejala seperti air mata berlebihan (lakrimasi), cairan
hidung berlebihan (rhinorea), puril mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah,
diare, bulu kuduk beriri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia,
agresif.

Beberapa Ciri Khas Masa Remaja
• Perubahan peranan
Perubahan dari masa anak ke masa remaja membawa perubahan pada diri seorang
individu. Kalau pada masa anak ia berperan sebagai seorang individu yang
bertingkah laku dan beraksi yang cenderung selalu bergantung dan dilindungi, maka
pada masa remaja ia diharapkan untuk mampu berdiri sendiri dan ia pun
berkeinginan mandiri. Akan tetapi sebenarnya ia masih membutuhkan perlindungan
dan tempat bergantung dari orang tuanya. Pertentangan antara keinginan untuk
bersikap sebagai individu yang mampu berdiri sendiri dengan keinginan untuk tetap

bergantung dan dilindungi, akan menimbulkan konflik pada diri remaja. Akibat
konflik ini, dalam diri remaja timbul kegelisahan dan kecemasan yang akan
mewarnai sikap dan tingkah lakunya. Ia menjadi mudah sekali tersinggung, marah,
kecewa dan putus asa.
• Daya fantasi yang berlebihan
Keterbatasan kemampuan yang ada pada diri remaja menyebabkan ia tidak selalu
mampu untuk memenuhi berbagai macam dorongan kebutuhan dirinya.
• Ikatan kelompok yang kuat
Ketidakmampuan remaja dalam menyalurkan segala keinginan dirinya menyebabkan
timbulnya dorongan yang kuat untuk berkelompok. Dalam kelompok, segala
kekuatan dirinya seolah-olah dihimpun sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang
besar. Remaja akan merasa lebih aman dan terlindungi apabila ia berada di tengahtengah kelompoknya. Oleh karena itu ia berusaha keras untuk dapat diakui oleh
kelompoknya dengan cara menyamakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada
dalam kelompoknya. Rasa setia kawan terjalin dengan erat dan kadang-kadang
menjurus ke arah tindakan yang membabi buta.
• Krisis identitas
Tujuan akhir dari suatu perkembangan remaja adalah terbentuknya identitas diri.
Dengan terbentuknya identitas diri, seorang individu sudah dapat memberi jawaban
terhadap pertanyaan: siapakah, apakah saya mampu dan dimanakah tempat saya
berperan. Ia telah dapat memahami dirinya sendiri, kemampuan dan kelamahan
dirinya serta peranan dirinya dalam lingkungannya. Sebelum identitas diri terbentuk,
pada umumnya akan terjadi suatu krisis identitas. Setiap remaja harus mampu
melewati krisisnya dan menemukan jatidirinya.
1. Faktor individu :
Kebanyakan penyalahgunaan NAPZA dimulai atau terdapat pada masa remaja,
sebab
remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang
pesat
merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan NAPZA. Anak atau remaja
dengan
ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna NAPZA.
Ciri-ciri
tersebut antara lain :

- Cenderung membrontak dan menolak otoritas
- Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (komorbiditas) seperti
Depresi,Ccemas, Psikotik, Kkeperibadian dissosial.
- Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku
- Rasa kurang percaya diri (low selw-confidence), rendah diri dan memiliki citra diri
negatif
(low self-esteem)
- Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif
- Mudah murung,pemalu, pendiam
- Mudah mertsa bosan dan jenuh
- Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran
- Keinginan untuk bersenang-senang
- Keinginan untuk mengikuti mode,karena dianggap sebagai lambang keperkasaan
dan kehidupan modern.
-Keinginan untuk diterima dalam pergaulan.
- Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang “jantan”
-Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit
mengambil keputusan untuk menolak tawaran NAPZA dengan tegas
- Kemampuan komunikasi rendah
- Melarikan diri sesuatu (kebosanan,kegagalan, kekecewaan,ketidak mampuan,
kesepian dan kegetiran hidup,malu dan lain-lain)
-Putus sekolah
- Kurang menghayati iman kepercayaannya
2. Faktor Lingkungan :
Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar
rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat.

Faktor keluarga,terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak
atau remaja menjadi penyalahguna NAPZA antara lain adalah :
a. Lingkungan Keluarga
- Kominikasi orang tua-anak kurang baik/efektif
- Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga
- Orang tua bercerai,berselingkuh atau kawin lagi
- Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh
- Orang tua otoriter atau serba melarang
- Orang tua yang serba membolehkan (permisif)
-Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan
- Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah NAPZA
-Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten)
- Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga
- Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahduna NAPZA
b. Lingkungan Sekolah
- Sekolah yang kurang disiplin
- Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual NAPZA
- Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri
secara kreatif dan
positif
- Adanya murid pengguna NAPZA
c. Lingkungan Teman Sebaya
-Berteman dengan penyalahguna
-Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar
d. Lingkungan masyarakat/sosial
- Lemahnya penegakan hukum

- Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung

BAB III

1. Kesimpulan
Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dalam
lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti baik dari segi
kuantitas dan kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh para pengedar.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal
sebagai dampak dari kemajuan pembangunan secara umum dan dinamika politik,
ekonomi, sosial-budaya dan keamanan
Komunikasi orang tua dan guru terhadap siswa mempengaruhi pertahanan diri pada
setiap siswa dari bahaya narkoba yang selalu mengancam,Penyalahgunaan narkoba
dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kejiwaan.
Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahguaan Narkoba ini melalui
pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga
kegiatan
utama
yaitu
:

1)
Supply
control
Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang
bersifat pre-emtif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan
ketersediaan Narkoba di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang
dilakukan mulai dari cultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/
peredaran
Narkoba
tersebut.

2)
Demand
reduction
Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang
bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna meningkatkan ketahanan
masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan
penya-lahgunaan Narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat
sekelilingnya.

3)
Harm reduction
Adalah upaya secara terpadu lintas fungsi dan lintas sektoral melalui kegiatan yang
bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan intervensi kepada
korban/pengguna
yang
sudah
ketergan-tungan
agar
tidak
semakin
parah/membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negatif
terhadap masyarakat di lingkungannya akibat penggunaan Narkoba tersebut.
Saran

a.Perlu membuat Lembaga Pemasyarakat khusus Narkoba pada kota-kota besar di
Indonesia, jika hal ini masih sulit untuk direalisasikan maka perlu dilakukan
pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapi-dana bukan Narkoba, agar
pembinaannya lebih mudah, terfokus dan mereka tidak terpengaruh oleh narapidana
kejahatan konvensional yang lain. Dengan demikian setelah mereka keluar dari LP
benar-benar dianggap baik, dapat bersosialisasi dan hidup produktif kembali
ditengah-tengah
masyarakat.
b. Guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta
tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif, perlu dilakukan revisi perundangundangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya
bagi mereka yang pertama kali menggunakan, untuk tidak diberikan pidana
kurungan tetapi berupa peringatan keras sampai dengan sanksi sosial seperti
pembinaan social, kerja sosial dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa
pidana kurungan terhadap mereka yang tidak punya niat jahat tersebut tidak akan
membuat yang bersangkutan menjadi lebih baik tetapi sebaliknya akan menjadi lebih
jahat di kemudian hari. Pengalaman dipenjara selain membuat masa depan menjadi
hancur juga akibat pergaulan dengan narapidana lain seperti pembunuh, perampok
dan lain-lain akan menjadi pemicu atau mengilhami mereka untuk melakukan hal
yang sama dikemudian hari jika mengalami kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Siswa perlu mengadakan pertahanan diri dari bahaya narkoba yang selalu
mengancam.
d. Agar siswa yang terlibat dalam narkoba harus selalu jujur dan giat belajar, agar
ada yang membantu supaya siswa yang terkena narkoba jangan lagi bergaul dengan
preman/pecandu.
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