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PENDAHULUAN 

1. Indonesia Menuju Bonus Demografi 2020-2030 

Kenaikan jumlah penduduk pada era ini telah menjadi masalah serius di berbagai 

negara, tidak terkecuali Indonesia.Meskipun permasalahan ini menimbulkan dampak 

negatif tentang kemungkinan peningkatan jumlah kemiskinan, kurangnya pendidikan 

serta masalah kemanusiaan yang lain tetapi permasalahan jumlah penduduk ini juga 

membawa hal yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan kesejahteraan di 

Indonesia jika dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di 

dunia, dengan total penduduk kurang lebih 262 juta jiwa pada tahun 2017. Hal ini 

menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara dengan total penduduk 

terbanyak di Dunia atau menyumbang 3,5% dari total penduduk dunia (DATABOKS, 

2018). Bonus demografi yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia pada tahun 2020-

2030 menjadi momen penting bagi perkembangan Negara Indonesia. Bonus demografi 

merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif 

(BKKBN, 2017).Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif atau usia 

kerja antara 15-64 tahun pada tahun 2020-2030 mencapai sekitar 70% dari total populasi. 

Sehingga beban tanggungan penduduk berusia produktif menurun atau menjadi rendah, 

yakni antara 0,4-0,5. Artinya setiap 100 orang produktif hanya menanggung 40-50 orang 

non produktif. (BKKBN, 2016). Fenomena ini bisa saja menguntungkan atau justru 

menjadi ancaman bagi Negara Indonesia. Agar bonus demografi ini menguntungkan, 

tentu harus dipersiapkan dengan maksimal usia produktif indonesia untuk menghadapi 

era tersebut.  

Mempersiapkan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi persaingan di era 

bonus demografi harus dengan kerja yang optimal melalui semua pihak. Mulai dari 

masyarakat dalam lingkup paling kecil seperti keluarga, juga harus diberi bekal dalam 

menghadapi bonus demografi. Perguruan tinggi menjadi salah satu elemen penting dalam 

mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan di era bonus demografi. Di 

perguruan tinggi merupakan persiapan terakir pemuda untuk menghadapi era bonus 

demografi ini. 



2. Narkoba Sebagai Pengancam Pembangunan Indonesia 

Salah satu ancaman terbesar bagi generasi muda saat ini adalah penyalahgunaan 

narkoba. Pada saat ini, Presiden Jokowi telah menyatakan Indonesia sebagai negara 

dengan status darurat narkoba. Dengan angka kematian yang  mencapai hampir 50 orang 

setiap harinya (CNN Indonesia, 2015). Menurut laporan penelitian BNN yang 

bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2011 terdapat 4,2 juta orang 

dari total penduduk berusia 10-59 yang menggunakan narkoba (Kementrian Kesehatan, 

2014). Seiring kenaikan penduduk, terdapat pula kenaikan pada jumlah kasus 

penyalahgunaan narkoba. Menurut data polri dan BNN menyebutkan ada 26.678 kasus 

narkoba pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 40.897 kasus pada 2016 (Tirto.id, 

2017). 

Pengguna narkoba dikalangan masyarakat terutama usia produktif cukup tinggi. 

Dikutip dari tirto.id, pada 2010 jumlah tersangka narkoba pada tingkat SMP sebanyak 

8.262 orang dan meningkat menjadi 12.765 orang pada 2015. Untuk tersangka dengan 

tingkat SMA, jumlahnya 20.280 orang pada 2010 dan meningkat menjadi 30.055 orang 

pada 2015. Sedangkan untuk pengguna dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi 

sebanyak 943 pada 2010 dan meningkat menjadi 1.367 orang pada 2015. 

Dapat dibayangkan ketika ledakan penduduk terjadi tanpa diimbangi dengan 

peningkatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan usia produktif maka bonus 

demografi hanya membawa dampak “kelebihan muatan” pada Indonesia tanpa 

peningkatan kualitas SDM. Kualitas generasi penerus bangsa yang tidak baik akan 

memberikan dampak yang tidak baik pula untuk regenerasi pemimpin pada negara 

Indonesia. Sehingga Indonesia akan mengalami era terburuk jika permasalahn narkoba 

ini tidak segera diselesaikan sebelum bonus demografi ini datang.  

  



PEMBAHASAN 

1. Pemuda Sebagai Regenerasi Pembangunan Bangsa 

Peran mahasiswa sebagai representasi pemuda dan lingkungan perguruan tinggi 

seharusnya dapat memaksimalkan pembangunan Indonesia melalui instrumen 

perwujudan tri dharma perguruan tinggi. Terutama poin yang ketiga yakni pengabdian 

masyarakat, yang diharapkan bahwa  mahasiswa mampu mengabdi dalam lingkungan 

masyarakat sebagai salah satu garda terdepan untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. Selain itu sebagai tingkatan tertinggi dalam tataran pendidikan, kampus 

diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pencegahan bahaya narkoba pada 

mahasiswa sebagai tindakan preventif terhadap bahaya narkoba. Dalam memaksimalkan 

perannya tersebut, saat ini sudah mulai banyak perguruan tinggi yang menggandeng BNN 

dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan kampus bebas narkoba. 

Mahasiswa sebagai regenerasi pembangunan bangsa harus mempersiapkan diri 

untuk menghadapi ancaman pembangunan bangsa Indonesia yaitu narkoba. Kesadaran 

dan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba menjadi hal mutlak yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa sebagai representasi pemuda untuk ikut serta dalam 

penanggulangan narkoba ini. Tentu dengan dukungan perguruan tinggi yang maksimal 

kepada mahasiswanya untuk ikut di dalam masyarakat menyelesaikan permasalahan yang 

telah terjadi sejak lama ini. Maksimalnya peran mahasiswa di masyarakat dalam 

penanggulangan narkoba ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat 

tentang pengetahuan dan bahaya narkoba. 

2. Aplikasi Komitmen Kampus dalam Menanggulangi Penyalahgunaan 

Narkoba di Lingkungan Kampus 

Sebagai tingkatan tertinggi dalam tataran pendidikan, kampus diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih dalam pencegahan bahaya narkoba pada mahasiswa sebagai 

tindakan preventif terhadap bahaya narkoba. Hal ini penting, mengingat mahasiswa lah 

yang nanti akan menggantikan kedudukan strategis dalam lapisan masyarakat sekaligus 

membaur menjadi masyarakat. Saat ini sudah mulai banyak perguruan tinggi yang 

menggandeng BNN dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan kampus bebas narkoba. 



Label tentang perguruan tinggi bebas narkoba semakin banyak digalakkan oleh 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia, namun ketika hal itu tidak didukung oleh 

pergerakan yang nyata maka tidak akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan 

terhadap angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Darurat narkoba yang kini 

disandang oleh Indonesia merupakan tantangan besar bagi mahasiswa dan perguruan 

tinggi untuk melakukan sebuah pergerakan dalam penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba. Penanggulangan di lingkungan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya sebatas 

citra namun harus lebih aplikatif dalam penanggulangan narkoba.  

Tri Dharma perguruan tinggi harus dimaksimalkan untuk menaggulangi 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dan masyarakat. Pendidikan dan 

penelitian harus ditingkatkan dalam mendukung penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungan kampus seperti adanya sosialisasi bahaya narkoba disetiap kampus 

dan penelititian-penelitian tentang dampak dari narkoba agar memberikan sebuah 

referensi ilmiah tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa sebagai Agent of 

change juga harus dimaksimalkan perannya di masyarakat untuk ikut serta dalam 

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat melalui pengabdian 

yang ada di kampus.  

2.1 Tes Narkoba Mahasiswa Secara Nasional 

Adanya tes narkoba bagi seluruh mahasiswa baru. Langkah awal ini, berguna 

sebagai dasar informasi penanggulangan awal narkoba. Adanya tes terebut, bertujuan 

untuk memberikan sebuah gambaran kepada perguruan tinggi tentang seberapa besar 

pengguna di kalangan perguruan tinggi. Mahasiswa yang positif menggunakan narkoba 

tidak untuk dikeluarkan dari perguruan tinggi, karena setiap orang memiliki hak untuk 

mendapatkan akses pendidikan. Namun, perguruan tinggi harus mempersiapkan sebuah 

metode khusus kepada mahasiswa yang positif menggunakan narkoba misalnya 

rehabilitasi. Sedangkan mahasiswa yang negatif narkoa, dilanjutkan dalam tahap 

sosialisasi dan edukasi tentang narkoba agar tidak terjerumus.  Dengan adanya pemetaan 

awal tentang pengguna narkoba ini perguruan tinggi akan memiliki sebuah kesiapan 

dalam mempersiapkan generasi muda untuk menanggulangi ancaman narkoba.  

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” di dalam pancasila, harus menjadi 

landasan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan program ini. Perguruan tinggi tidak 



hanya menerima orang-orang yang bebas dari narkoba, namun yang posistif narkoba pun 

berhak untuk memperoleh pendidikan. Prinsip keadilan ini harus benar-benar dijadikan 

acuan dalam program tersebut, karena yang posistif narkoba jika ditolak dan tidak 

mendapatkan akses pendidikan akan semakin tertinggal dalam segi pengetahuan sehingga 

tidak teredukasi. Langkah ini juga dilakukan untuk para pegawai atau jajaran petinggi 

kampus, sehingga upaya preventif tidak hanya dilakukan untuk mahasiswa namun juga 

untuk pihak pegawai dari perguruan tinggi. Tes ini tidak dilakukan hanya dibeberapa 

kampus, namun diberlakukan secara nasional oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia 

dan didukung oleh regulasi dari kementrian Pendidikan tinggi untuk pelaksanaan program 

ini. 

2.2 Pembentukan Satgas Anti Narkoba Diseluruh Kampus 

Pembentukan satgas anti narkoba di perguruan tinggi diseluruh Indonesia. 

Keterbatasan jumlah BNN dapat diatasi dengan adanya satgas-satgas yang dapat 

menjangkau kalangan mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mencapai 5.459.778 juta 

mahasiswa (PDDIKTI, 2018) menyebabkan sulitnya pengawasan dari pihak kampus. 

Sehingga mengharuskan perguruan tinggi membentuk satgas yang dapat berperan 

langsung dalam pemberantasan rantai narkoba. Selain itu, pembentukan satgas juga dapat 

dinilai sebagai keseriusan komitmen sebuah perguruan tinggi dalam upaya pencegahan 

peredaran narkoba. Dengan adanya satgas di setiap kampus diharapkan adanya 

pergerakan yang aktif dilingkungan kampus tentang penanggulangan dan 

penyalahgunaan narkoba. 

Pembentukan satgas merupakan awal dari implementasi program pencegahan 

narkoba oleh perguruan tinggi. Serta menjadi awal pula bagi keterlibatan mahasiswa 

sebagai harapan ujung tombak negara dalam melawan penyalahgunaan narkoba. 

Pembentukan satgas anti narkoba di seluruh kamus Indonesia juga harus didukung 

dengan regulasi dari pemerintah khususnya kementrian pendidikan tinggi. Dapat 

dikatakan bahwa optimalisasi peran mahasiswa di lingkup perguruan tinggi sebagai 

representasi generasi penerus bangsa menjadi penentu sebuah keberhasilan dalam 

penanggulangan penyalahgunaan di Indonesia. Ketika mahasiwa terjebak dalam ranah 

penyalahgunaan narkoba, sudah dapat dipastikan hal ini akan berdampak dan menjadi 

ancaman bagi masa depan mereka dan bangsa Indonesia. Dalam sebuah artikel (health, 



2016), dampak narkoba terhadap psikologi mengakibatkan depresi dan komplikasi 

penyakit mental 

3. Melalui Pengabdian, Langkah Nyata Mahasiswa membangun Bangsa 

Melalui Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 

Melalui Tri Dharma perguruan tinggi harus mampu memberikan jalan pada 

keterlibatan mahasiswa kepada masyarakat dalam hal penanggulangan narkoba. Tidak 

hanya dalam internal kampus, keterlibatan perguruan tinggi melalui mahasiswa dalam 

penanggulangan Narkoba seharusnya dibarengi dengan keikutsertaannya di dalam 

masyarakat. Adanya implementasi nyata tri dharma perguruan tinggi terutama pada poin 

ketiga yakni pada ranah pengabdian, dapat  menjadi pemicu/transmisi bagi mahasiswa 

untuk turun langsung di masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.  

Bentuk nyata kegiatan implementasi ini, dapat dilakukan dalam Kuliah Kerja 

Nyata. Program mahasiswa tahunan ini akan sangat efektif sebagai realisasi pengabdian 

mahasisw. Sekaligus sebagai ujung tombak pemuda untuk terjun langsung ke masyarakat 

dalam pemberantasan narkoba. KKN yang diselipi program untuk melakukan pergerakan 

menyuluh kepada masyarakat  tentang bahaya narkoba merupakan wujud nyata bentuk 

peningoptimalan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Sehingga selain melaksanakan 

isi dari tri dharma perguruan tingi pada poin ketiga, mahasiswa juga dapat terlibat aktif 

dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan masyarakat. 

Mahasiswa harus mengoptimalkan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi 

untuk mensosialisasikan permasalahan dan ancaman narkoba. Melalui pengabdian 

masyarakat, mahasiswa dapat turun langsung ke masyarakat untuk merealisasikan 

tugasnya sebagai agent of change bagi Indonesia. Masyarakat yang telah memiliki 

kesadaran tentang bahaya dan dampak narkoba diharapkan mampu menurunkan kasus 

penyalahgunaan narkoba di masyarakat terutama di lingkungan mereka. Dengan adanya 

kesadaran ini, lapisan masyarakat mulai dari bawah sampai ke lembaga tertinggi telah 

memperisapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030 dengan 

mengurangi ancaman bahaya dari penyalahgunaan narkoba. sudah saatnya mahasiswa 

bergerak ke hal yang lebih nyata karena disetiap pundak pemuda menentukan arah masa 

depan bangsa. 



PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Demografi Indonesia akan membawa dampak postif kepada Indonesia, namun 

terancam dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin bertambah. 

Narkoba dewasa ini, telah menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen 

masyarakat Indonesia. Mulai dari masyarakat, mahasiswa dan instansi terkait.  Ketiga 

elemen tersebut penting untuk bersinergiguna memberantas rantai penyalahgunaan 

narkoba. 

Mahasiswa memiliki peran yang penting dalam pembangunan Indonesia. Adanya 

komitmen yang kuat dengan realisasi yang nyata dari perguruan tinggi tentang 

permasalah narkoba seperti adanya tes urin dan pembentukan satgas diseluruh kampus di 

Indonesia akan memperikan dampak yang nyata terhadap penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba dilingkungan kampus. Peran mahasiswa yang juga 

dimaksimalkan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan 

adanya program-program pengabdian masayarakat yang berkaitan dengan 

penanggulangan penyalahgunaan narkoba akan memabantu tugas dari BNN dan 

menumbuhkan kesadaran tentang baya dan dampak narkoba di masyarakat sampai ke 

lapisan paling bawah. Optimalisasi peran mahasiswa sebagai representasi pemuda di 

masyarajat ini diharapkan akan mempersiapkan para pemuda dan masyarakat dalam 

menghadapi bonus demografi 2020-2030 dengan mengurangin ancaman bahaya narkoba. 

Saran Penulis 

Kerja keras dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui 

optimalisasi peran mahasiswa sebagai representasi pemuda ini harus didukung dengan 

maksimal oleh kampus dan instansi-instansi terkait dengan pendidikan. Dukungan fisik 

dan moral harus diberikan kepada mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri dan 

masyarakat untuk menghadapi bonus demografi dalam penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungkan masyarakat.  
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