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PENDAHULUAN 

 Pemuda ialah seseorang yang digambarkan memiliki semangat tinggi, bertenaga 

dan berintelektual. Keberhasilan dari suatu negara dapat diukur dari kualitas bangsanya. 

Karena pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di 

lingkungannya. Pemuda menjadi harapan bangsa yang menjadi tulang punggung negara 

di masa depan. Merekalah yang menjadi penggerak kebangkitan suatu bangsa. Dalam 

sejarah bangsa Indonesia, para pemuda lah yang memiliki peran yang sangat besar bagi 

kemerdekaan Indonesia. Pemuda menjadi bagian sejarah penting dari kebangkitan 

bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan cita-cita 

bangsa dan bagian penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan negara.  

 Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa akan susah terwujud dengan 

adanya fakta 72 sindikat Narkoba. Prekursor, zat yang harusnya untuk membuat obat, 

tetapi justru menjadi bahan yang diselewengkan untuk membuat sabu sebanyak 5.000 

metrik ton dari India yang diselundupkan dari negara Timor Leste. 

Narkoba sendiri merupakan salah satu dari bentuk penindasan dari bangsa lain 

kepada negara Indonesia. Narkoba sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. 

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. 

Jika zat ini masuk ke tubuh manusia maka akan menimbulkan pengaruh negatif pada 

kerja otak. Narkoba memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) serta 

daya habitual (kebiasaaan) yang sangat kuat hingga pemakainya tidak dapat lepas dari 

Narkoba. 

 Indonesia hingga saat ini masih merupakan wilayah sasaran favorit dari jaringan 

Narkoba internasional, salah satunya karena permintaan konsumsi Narkoba yang masih 

tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 

2016 jumlah permintaan Narkoba di Indonesia sebanyak 5,1 juta orang, sedangkan ada 

tahun 2017 data BNN menunjukkan 46.537 kasus Narkoba di Indonesia dengan 58.3365 

orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain menetapkan para tersangka juga telah 

disita ratusan ton barang bukti Narkoba dari tangan pelaku yang rata-rata adalah bandar 

hingga sindikat Narkoba yang berada di Indonesia.  



Jumlah pengguna Narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 6 juta jiwa. 

Akibat dari banyaknya pengguna Narkoba di Indonesia membuat bandar ataupun 

pengedar Narkoba semakin banyak memasukkan Narkoba ke Indonesia. Bentuk dari 

Narkoba pun kini semakin bervariasi , pada tahun 2017 telah ditemukan 68 jenis 

Narkoba baru. Bahkan setiap bulan muncul Narkoba jenis baru. Narkoba jenis baru ini 

kebanyakan masuk dari wilayah Eropa, Asia Timur hingga wilayah Asia Tenggara. 

 Diskriminasi terhadap para pengguna Narkoba banyak terjadi di Indonesia. 

Padahal banyak pengguna yang ingin berhenti dari kecanduannya terhadap Narkoba dan 

dapat kembali ke masyarakat. Pemerintah cenderung masih menggunakan ideologi lama 

yaitu  penghukuman kepada pengguna Narkoba. Hal tersebut jusru berakibat pada 

bertemunya pengguna Narkoba dengan sindikat Narkoba. Dampak dari makin 

banyaknya kasus penyalahgunaan Narkoba ialah hilangnya suatu generasi, karena 

sebagian besar pengguna Narkoba adalah pemuda pada usia 15-25 tahun. 

Untuk menjaga keberlangsungan generasi penerus di masa depan. Pemerintah 

Indonesia saat ini telah melakukan pencegahan baik secara preventif maupun represif. 

Secara represif melalui lembaga legislatif dengan membuat peraturan tertulis melalui 

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ditambah dengan peratuan 

pendukung terbaru melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 

tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Sedangkan cara preventif 

salahsatunya mendirikan BNN sebagai perwakilan negara dalam memberantas dan 

mencegah penyalahgunaan Narkoba. Dengan mengadakan penyuluhan dan kampanye 

anti Narkoba ke masyarakat yang belum terkena dampak Narkoba juga menggunakan 

metode rehabilitasi sebagai sarana penyembuhan bagi masyarakat yang sudah terkena 

dampak Narkoba. Rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh BNN tetapi juga oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Dinas Kesehatan. Masyarakat pun turut 

serta memiliki peran dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya. 

Harapannya pemuda di  masa depan dapat memberikan tenaga dan fikirannya 

demi menjaga dan melindungi bangsa dari bahaya laten Narkoba. Serta mengajak 

generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi diskriminasi terhadap 

mantan pengguna Narkoba melalui bidang keahlian mereka masing-masing. 



PEMBAHASAN 

 Dalam menjalankan kehidupan sebagai insan manusia, individu pada umumnya 

menginginkan jalan hidup yang sejahtera dan bahagia. Layaknya individu normal 

lainnya yang menginginkan jalan hidup yang sesuai dengan harapan, begitu pula dengan 

individu mantan pengguna Narkoba. Bagi individu mantan pengguna Narkoba untuk 

dapat menjalankan kesehariannya sebagaimana individu normal lainnya (bukan mantan 

pengguna Narkoba) cenderung sulit untuk dijalankan. 

Masa lalu yang kelam sebagai pengguna Narkoba menjadikan suatu hambatan 

besar bagi para mantan pengguna Narkoba untuk dapat menjadi seperti individu normal 

pada umumnya. Adanya labeling serta diskriminasi yang seringkali didapatkan oleh 

individu mantan pengguna Narkoba justru menjadikan mereka merasa dikucilkan oleh 

keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

Stigma negatif yang masih kental terhadap mantan pengguna Narkoba yang 

diberikan masyarakat menimbulkan satu hambatan tersendiri bagi mantan pengguna 

Narkoba untuk dapat menunjukkan potensi yang ada pada dirinya. Bagi sebagian besar 

masyarakat, seseorang yang telah menjadi pengguna Narkoba meskipun telah berhenti 

tetap saja di pandang negatif. 

Permasalahan tersebut menjadi hambatan besar bagi mantan pengguna Narkoba 

untuk mengembangkan diri dan kembali ke masyarakat. Usaha yang telah dilakukan 

untuk penyembuhan dirinya seperti mengikuti terapi ataupun program rehabilitasi 

menjadi terkesan sia-sia dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Hal tersebut pula yang 

membuat para mantan pengguna Narkoba banyak mengalami relapse atau kembali 

menggunakan Narkoba. 

Faktor-faktor yang menyebabkan mantan pengguna Narkoba mengalami relapse 

yaitu faktor dalam dirinya sendiri, dimana mantan pengguna Narkoba merasakan 

perasaan yang dinamakan “kangen” terhadap rasa dan efek dari Narkoba. Selain itu, 

faktor pengaruh lingkungan juga membuat mantan pengguna Narkoba terpengaruhi oleh 

temannya yang sedang menggunakan Narkoba. 

Bagi individu pengguna Narkoba, pada saat dirinya direhabilitasi usianya 

dianggap kembali pada usia 0 tahun. Hal tersebut karena dampak dari Narkoba sendiri 

adalah dapat mempengaruhi believe system mereka, yang dimaksud believe system 

adalah pemikiran yang sudah tertanam dalam diri mereka mengenai “siapa mereka‟.  



Meskipun mereka telah lepas dari Narkoba dan dikatakan bukan lagi seorang 

pengguna, namun dalam pemikiran mereka, mereka tetaplah seorang pengguna. Selain 

itu Narkoba juga bisa menurunkan kemampuan problem solving yang mereka miliki, 

terlihat apabila sedang dihadapkan pada suatu masalah, mereka cenderung lebih 

menghindari masalah daripada menghadapinya. Adanya penurunan dalam kemampuan 

coping skill tersebut tentu saja akan dapat menghambat seorang individu dalam 

menyelesaikan tugas perkembangan yang ada. 

Ketika seorang mantan pengguna Narkoba berhasil melewati dan menghadapi 

masa-masa sulitnya saat ingin melepaskan diri dari Narkoba, seperti menjalankan 

program rehabilitasi dengan penuh perjuangan dan dengan motivasi diri serta keinginan 

dari dalam diri untuk sembuh yang tinggi, tentunya akan merasakan kepuasan tersendiri 

dan akan berbeda apabila dibandingkan dengan mantan pengguna Narkoba yang 

mengeluarkan usaha untuk penyembuhan dirinya secara tidak optimal. Jumlah panti 

rehabilitasi yang terbatas serta fasilitas yang belum memadai di beberapa tempat 

membuat panti rehabilitasi  yang seharusnya memberikan sikap optimis kepada mantan 

pengguna Narkoba justru menimbulkan kesulitan dalam penentuan visi kehidupan dan 

bersosialisasi. Hal tersebut berakibat kepada sikap apatis dan minder serta kehilangan 

gairah hidup saat kembali ke masyarakat. 

Disinilah kita sebagai pemuda dapat membantu mantan pengguna Narkoba 

untuk dapat memperoleh kehidupan normalnya untuk dapat bekerja dan berkeluarga 

walaupun diskriminasi menghantui. Dalam keluarga mantan pengguna Narkoba perlu 

disiapkan suasana rumah yang harmonis, perhatian, pendampingan dan motivasi. Lalu 

lingkungan pergaulan baru yang lebih baik. Kemudian diberikan kesibukan dengan 

kegiatan yang bermanfaat untuk kesempatan membuktikan diri. 

Kampung Sahabat Narkoba hadir demi menciptakan lingkungan yang optimis 

bagi mantan pengguna Narkoba, dijalankan oleh para pemuda yang memiliki skill di 

bidangnya masing-masing. Dibantu pemerintah daerah guna menyediakan lokasi khusus 

serta melakukan branding Kampung Sahabat Narkoba yang nantinya menjadi kampung 

yang dihuni oleh mantan pengguna Narkoba bersama keluarganya. Kampung Sahabat 

Narkoba ini mempunyai tujuan untuk mengembalikan mantan pengguna Narkoba 

sebagai manusia sosial. Saat terjun kembali ke masyarakat diskriminasi memang tidak 

dapat dihindari, Kampung Sahabat Narkoba hadir guna memaksimalkan potensi 



masing-masing individu serta melakukan pendampingan pada potensi tersebut. 70% 

kegiatannya dilakukan para pemuda usia 18-25 tahun yang mahir pada bidangnya 

masing-masing. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri guna mewujudkan salah 

satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.  

Para pemuda tersebut dapat menyumbangkan ilmunya kepada para mantan 

pengguna narkoba, contohnya : Bidang psikologi membantu dalam pemberian motivasi 

dan konseling kepada mantan pengguna serta keluarganya sehingga dengan begitu 

diharapkan tidak ada diskriminasi dari keluarganya serta tumbuh motivasi untuk 

menunjukkan jati diri mantan pengguna Narkoba  

Bidang pemasaran membantu dalam penataan tata letak tempat usaha sesuai skill 

yang dimiliki mantan pengguna Narkoba apabila skill dari mantan pengguna Narkoba 

memerlukan tempat yang lebih srategis dan mudah dijangkau konsumen atau pun skill 

yang dimiliki dapat menghasilkan walaupun tempat usahanya kurang strategis mereka 

lah yang mengaturnya serta memasarkan jasa dan produk yang dihasilkan oleh para 

mantan pengguna tersebut langsung kepada pembeli. 

Bidang medis(kedokteran,psikologi,bidan,dll.) membantu dalam hal pelayanan 

kesehatan mantan pengguna serta keluarganya. Dalam hal ini dapat bekerja sama 

dengan instansi terkait misalnya BNN (Badan Narkotika Nasional), LSM yang bergerak 

di bidang kesehatan. Bidang arsitek membantu mendesain bangunan Kampung Sahabat 

Narkoba agar menarik serta mampu memberikan edukasi bagi pengunjungnya. Bidang 

hukum membantu literasi mantan pengguna dan keluarga terkait bidang hukum di 

Indonesia/ Bidang pendidikan memberikan pendidikan gratis kepada mereka yang putus 

sekolah ataupun ingin kejar paket. Bidang agama membantu memberikan penguatan 

keimanan sesuai kepercayaan masing masing mantan pengguna.Bidang pertanian 

mengajarkan tata cara bertani di perkotaan dengan lahan yang minim. 

Serta masih banyak bidang lain yang dapat ikut bergabung dalam Kampung 

Sahabat Narkoba ini, dengan branding serta dibantu para pemuda yang paham dengan 

bidangnya masing-masing, kita percaya Kampung Sahabat Narkoba merupakan solusi 

yang mampu mengembalikan mantan pengguna Narkoba kepada masyarakat luas 

dengan tetap bekerja dan berkeluarga sesuai keinginan terbesar mereka setelah 

memutuskan insyaf dan menjauhi dunia Narkoba.   



PENUTUP 

Kesimpulan 

Keadaan Panti Rehabilitasi masih hanya sekedar formalitas dan belum efektif 

karena tidak adanya pendampingan pasca rehabilitasi kepada mantan pengguna 

Narkoba, serta tidak adanya pemberian pemahaman kepada keluarganya, sehingga 

timbul bibit-bibit diskriminasi dan berujung pada rasa putus asa mantan pengguna 

Narkoba yang akhirnya memilih kembali menggunakan Narkoba bahkan menjadi 

pengedar. Melalui Kampung Sahabat Narkoba dengan bantuan para pemuda yang 

melakukan pendampingan kepada masing-masing individu dan keluarga mantan 

pengguna Narkoba, menjadikan mantan pengguna Narkoba melakukan hal yang positif, 

produkif dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga menjauhkannya dari belenggu 

Narkoba. 

 

Saran 

Kampung Sahabat Narkoba menjadi program Nasional. Setiap orang seharusnya 

tidak menjauhi mantan pengguna Narkoba, karena itu membuat para mantan pengguna 

Narkoba terjerumus lebih dalam diakibatkan merasa kurang diperhatikan. Bagi para 

masyarakat tidak berfikiran negatif terhadap mantan pengguna Narkoba tetapi kita harus 

memberikan perhatian lebih sehingga para mantan pengguna Narkoba tidak merasa 

dikucilkan oleh lingkungannya. Bagi para matan pengguna Narkoba sebaiknya bersikap 

terbuka terhadap orang-orang yang ingin memberikan bantuan serta merespon kalian 

dengan baik.  

  



DAFTAR PUSTAKA 

Drugabuse. (2016). Shaming the sick: Addiction and Stigma. Diperoleh 16 April 

2018. Dari https://drugabuse.com/library/addiction-stigma/ 

Treehouserehab. (2014, 25 September). Discrimination And Addiction: How To 

Overcome Prejudice Without Relying On Drugs Or Alcohol. Diperoleh 16 April 2018. 

Dari http://www.treehouserehab.org/discrimination-and-addiction/ 

Druginfo. (2016, 14 Desember). Discrimination against drugs users. Diperoleh 

16 April 2018. Dari http://druginfo.sl.nsw.gov.au/drugs/discrimination-against-drug-

users 

Lives Of Substance (2017, 22 Maret). Dealing with Stigma & Discrimination. 

Diperoleh 16 April 2018. Dari http://www.livesofsubstance.org/topics/dealing-with-

stigma-discrimination/  

The Guardian. (2010, 24 Agustus). Not just junkies: the stigmatising of drug 

addicts. Diperloleh 16 April 2018. Dari 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/aug/24/stop-stigmatising-drug-

addicts  

NCBI. (2013, Juni). Adolescent drug abuse-awareness & prevention. Diperoleh 

16 April 2018. Dari 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734705/#!po=6.25000  

Abualbanicentre, (2014, 04 November). Rehabilitasi Narkoba yang Gagal 

(Tanya Kenapa?). Diperoleh 16 April 2018. Dari 

http://www.abualbanicentre.com/artikel/rehabilitasi-Narkoba-yang-gagal-tanya-kenapa  

https://drugabuse.com/library/addiction-stigma/
http://www.treehouserehab.org/discrimination-and-addiction/
http://druginfo.sl.nsw.gov.au/drugs/discrimination-against-drug-users
http://druginfo.sl.nsw.gov.au/drugs/discrimination-against-drug-users
http://www.livesofsubstance.org/topics/dealing-with-stigma-discrimination/
http://www.livesofsubstance.org/topics/dealing-with-stigma-discrimination/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/aug/24/stop-stigmatising-drug-addicts
https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/aug/24/stop-stigmatising-drug-addicts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3734705/#!po=6.25000
http://www.abualbanicentre.com/artikel/rehabilitasi-narkoba-yang-gagal-tanya-kenapa

