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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat menjadi salah satu penyebab 

mudah tersebar luasnya peredaran serta penyelundupan narkoba dari berbagai negara. 

Banyak sekali faktor lain yang menjadi penyebab beredarnya narkoba seperti tingkat 

pendidikan yang rendah, sosial, lingkungan, serta keadaan ekonomi yang mendesak 

tentunya. Melihat keuntungan biaya yang tentunya sangat menggiurkan menjadi salah 

satu pelarian dari keadaan ekonomi yang mendesak yaitu dengan berkecimpung dalam 

peredaran barang haram tersebut. 

Keadaan yang memprihatinkan adalah ketika masih tingginya peredaran dan 

penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa yang seharusnya  

mencerminkan layaknya orang terpelajar dan memiliki kewajiban untuk mencapai 

pendidikan setinggi – tingginya demi kemajuan bangsa serta mewujudkan harapan 

bangsa kedepannya. Namun, pada kenyataannya tak sedikit yang terjerumus 

didalamnya.

 

Grafik Distribusi Jumlah Sekolah dan Jumlah Responden menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 

2011-2016 

Sumber: (Badan Narkotika Nasional, 2016) 

Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi 

angka prevalensi penyalahgunaan narkoba baik yang pernah pakai dan setahun pakai, 

kecuali tahun 2016. Dengan demikian, SMP memiliki angka prevalensi terendah, dan 

tertinggi adalah perguruan tinggi. Namun, ditahun 2016, angka prevalensi narkoba di 



tingkat SMA relatif tidak jauh berbeda dibandingkan perguruan tinggi. Mereka yang 

pernah memakai narkoba relatif sama besar (4,3%) antara SMA dan perguruan tinggi, 

tetapi pada kelompok yang memakai narkoba setahun terakhir mereka yang di SMA 

(2,4%) lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi (1,8%) di tahun 2016 (Badan 

Narkotika Nasional, 2016). 

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, 

baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba 

dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan 

pendidikannya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi 

kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. 

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, 

mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah 

tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. (“Lex Crimen Vol. 

II/No. 4/Agustus/2013,” 2013) 

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius 

bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah 

badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan. 

Di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini telah dibentuk dengan tujuan yang 

sama, yakni memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Menthan, 2013). 

Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN merupakan solusi yang dibentuk oleh 

negara untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap 

saat ini tidak lagi hanya terdapat dikalangan kelas atas dan masyarakat kota, tetapi 

penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap sudah banyak ditemukan di pelosok desa 

dan menyerang semua elemen masyarakat desa termasuk pelajar, anak – anak, 

mahasiswa dan ibu rumah tangga. Tetapi masih banyak yang tidak mau tahu dan tidak 

peduli dengan keadaan tersebut. Hal ini terjadi karena korban penyalahgunaan narkoba 

bukan merupakan anak maupun keluarganya sendiri. Sementara ini, salah satu solusi 

yang dilakukan oleh BNN untuk mengurangi peyalagunaan narkoba di desa yaitu 



dengan memusnahkan barang haram tersebut dengan cara membakar lahan ganja yang 

terdapat di pelosok desa. 

Dengan melihat beberapa permasalahan tersebut, maka program youth village 

movement dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan mengenai 

penyalahgunaan narkoba terutama di desa. Program ini juga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat khususnya pemuda pengangguran desa yang dapat bergabung dalam 

program tersebut. Selain mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di desa serta 

mengurangi jumlah pemuda pengangguran desa, youth village movement juga dapat 

menjadi salah satu sumber masyarakat desa untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

narkoba dalam bentuk penyuluhan yang diadakan program tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISI 

Seperti yang kita ketahui, bahwa peredaran narkoba pada saat ini tidak hanya 

dikonsumsi oleh golongan elit saja. Masyarakat menengah kebawah pun semakin 

banyak yang mengonsumsi barang haram tersebut. Permasalahan penyalahgunaan 

narkoba di Indonesia yang semakin parah terutama di wilayah perdesaan yang mulai 

rentan terhadap peredaran narkoba mendesak pemerintah untuk mendapatkan solusi 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demi mengatasi permasalahan yang 

mendesak tersebut kami menawarkan sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan 

mengenai penyalahgunaan narkoba yang berada di Indonesia terutama di wilayah desa. 

Youth village movement merupakan sebuah program yang kami tawarkan demi 

terwujudnya desa Indonesia yang bebas akan penyalahgunaan narkoba.  

Program youth village movement tersebut adalah pembentukan komunitas 

pemuda anti narkoba. Komunitas pemuda anti narkoba tersebut akan didampingi dan 

dibina langsung oleh BNN. Komunitas tersebut terdiri dari pemuda yang menganggur di 

desa, pelajar smp-sma atau mahasiswa aktivis di daerah tersebut. Demi menarik minat 

pemuda untuk bergabung didalam komunitas tersebut, diperlukan peran pemerintah 

untuk memberikan imbalan dana layaknya gaji. Hal tersebut tentu saja berguna 

meningkatkan kinerja pemuda agar lebih maksimal dan juga untukmenambah lapangan 

pekerjaan di desa.  

Komunitas tersebut akan diberikan beberapa kegiatan yang dapat 

memaksimalkan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan – 

kegiatan yang akan dilakukan dalam komunitas tersebut yaitu pertama, memberikan 

bimbingan belajar gratis bagi anak – anak yang tidak mampu bersekolah maupun yang 

ingin mengikuti bimbingan belajar gratis. Dalam bimbel gratis ini juga terdapat 

beberapa pelatihan minat seni seperti latihan vocal, tari tradisional, dan juga latihan 

mendalang (bermain wayang). Upaya tersebut agar lebih menarik minat anak – anak 

dan juga sebagai upaya mengenalkan budaya daerah kepada anak – anak. Kegiatan ini 

merupakan modal terpenting agar generasi penerus bangsa dapat terhindar dari 

penyalahgunaan narkoba, karena anak – anak merupakan masa dimana pola pikir 

individu sedang terbentuk.  



Kedua, memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat desa yang 

dilaksanakan oleh anggota komunitas yang sudah terlebih dahulu diberikan pelatihan 

oleh BNN. Kegiatan ini memerlukan peran serta masyarakat desa sebagai peserta dan 

juga peran pemerintah dalam memberikan perijinan. Kegiatan ini diharapkan agar setiap 

desa mampu terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan juga mempersempit ruang 

gerak peredaran narkoba.  

Ketiga, mengadakan tes urin secara rutin. Kegiatan ini dilakukan demi 

menciptakan kondisi dalam masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran 

narkoba. Serta demi menyaring masyarakat yang terkena narkoba agar dapat di 

rehabilitasi secepatnya. Sehingga meminimalisir adanya penyakit yang akan diderita 

pengguna narkoba seperti kecanduan yang teramat sangat, HIV, dll. 

Keempat, mengikutsertakan dalam perlombaan seputar penyalahgunaan 

narkoba. Kegiatan ini sebagai ajang untuk mengekspresikan ide anggota komunitas 

maupun masyarakat desa. Kegiatan ini diharapkan pula agar memunculkan ide lain 

sebagai solusi terbaru dalam menuntaskan permasalahan narkoba di Indonesia. 

 Kelima, mengadakan kegiatan yang mengikutsertakan pelajar smp dan sma. 

Dikarenakan anggota komunitas salah satunya adalah pelajar, diharapkan para pelajar 

tersebut lebih tertarik mengenai permasalahan seputar narkoba. Sehingga pelajar 

mampu membentuk suatu organisasi antar sekolah yang membidangi penyalahgunaan 

narkoba didampingi oleh BNN. 

 Pihak yang terkait dalam program youth village movement adalah pemerintah 

sebagai pemberi dana sekaligus ijin. BNN berperan sebagai pembina sekaligus 

pengawas kegiatan komunitas tersebut. Komunitas pemuda anti narkoba tersebut 

berasal dari warga masyarakat desa dan setiap kegiatan komunitas tersebut ditujukan 

untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 



 

 

 

Diharapkan dengan adanya komunitas pemuda anti narkoba, masyarakat desa 

dapat meminimallisir peredaran gelap narkoba dan dapat terhindar dari penyalahgunaan 

narkoba serta sebagai upaya untuk mengembangkan potensi masyarakat desa. Selain itu, 

komunitas ini dapat menyelesaikan permasalahan lain seperti tingkat pendidikan rendah 

dan lapangan pekerjaan yang sedikit. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba yang semakin memburuk 

mendesak adanya solusi dari pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk 

menyelesaikannya. Oleh karena itu, program youth village movement merupakan salah 

satu solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba terutama 

di wilayah desa. 

Saran 

 Setiap kegiatan komunitas alangkah baiknya dapat bekerjasama dengan instansi 

lain untuk memaksimalkan kegiatan – kegiatannya. Seperti kerjasama dengan instansi 

pendidikan dalam kegiatan bimbel gratis dan kerjasama dengan suatu sanggar budaya 

dalam kegiatan pelatihan minat dan bakat. 
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