
 

51 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum BNN Kabupaten Malang  

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga vertikal non 

kementerian yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten (BNNK).  Lokasi BNNK Malang di Jalan Raya Pakisaji No. 166 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

Visi BNN Kabupaten Malang adalah “Menjadi Lembaga Non 

Kementerian di daerah yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh 

koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. 

BNN Kabupaten Malang mengemban tugas sebagai Badan Koordinasi 

antar Lembaga dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 

di Kabupaten Malang, selain itu BNN Kabupaten Malang sebagai ujung 

tombak pelaksanaan upaya Pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai 

daya cegah tangkal dan imun terhadap penyalahgunaan narkoba, tugas 

tersebut meliputi upaya promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
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Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan 

pembentukan Institusi Badan Narkotika Nasional yang vertikal dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 juga mengamanatkan 

pembentukan Badan Narkotika Nasional di Daerah Tingkat II dan Daerah 

Tingakat III secara Vertikalisasi, operasional BNN ditunjang dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masing-masing 

dikepalalai oleh seorang Kepala. 

Badan Narkotika Nasional di daerah pada pembentukan awal yang 

diresmikan pada bulan April 2011 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional 

Bapak Gories Mere adalah sebagai berikut: 

a. Badan Narkotika Nasional Propinsi yang disingkat BNNP sebanyak 33 

Propinsi termasuk BNN Propinsi Jawa Timur. 

b. Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten sebanyak 25 Kota/Kabupaten 

termasuk BNN Kabupaten Malang. 

Menyusul kemudian pada bulan Oktober 2011 menyusul pembentukan 

BNN Kota/Kabupaten diresmikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional 

Bapak Gories Mere sebanyak 50 kota/kabupaten sehingga saat ini sudah 75 

Kota/Kabupaten se Indonesia yang sudah terbentuk Badan Narkotika 

Nasional. BNN Kabupaten Malang merupakan kepanjangan tangan dari 

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan program 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Kebijakan Strategi Nasional tentang P4GN. 

Adapun berikut ini beberapa misi yang diemban oleh BNN Kabupaten 

Malang, yaitu: 

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN 

2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas   dan 

kewenangannya. 

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif 

lainnya (narkoba) 

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN. 

5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan 

kepada Presiden. 

BNN Kabupaten Malang menggunakan hierarki struktur organisasi 

yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan 

tanggungjawabnya. Adapun susunan organisasi pada BNN Kabupaten 

Malang adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 
Struktur Organisasi BNN Kabupaten Malang  

 

 
 
Sumber: BNN Kabupaten Malang (2017) 
 
1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat  

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota. Fungsi ini bertanggung jawab 

untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pelaksanaan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam 

wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan Seksi Pencegahan dalam rangka 

pelaksanaan P4GN meliputi: 

a. Wahana Diseminasi Informasi P4GN; 

b. Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011; 

c. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba; 

2. Seksi Rehabilitasi  

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah 
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Kabupaten/Kota. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin 

terselenggara dan terkelolanya pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di 

bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan Seksi 

Pencegahan dalam rangka pelaksanaan P4GN meliputi: 

a. Tes urine di lingkungan pendidikan dalam rangka peran serta 

lingkungan pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan 

bebas narkoba; 

b. Tes urine di lingkungan pekerja dalam rangka peran serta pekerja dalam 

menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba; 

c. Pengantaran korban penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi; 

d. Pelaksanaan pendampingan pasca rehabilitasi terhadap pengguna/ 

pecandu; 

e. Penerimaan wajib lapor. 

3. Seksi Pemberantasan  

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan 

jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

Kegiatan yang dilaksanakan seksi pemberantasan dalam rangka 

P4GN, yaitu: 

a. Melakukan observasi/penyelidikan dan mencari informasi dari 

informan di wilayah Malang; 
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b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Satreskoba Polres 

Malang dan Lapas); 

c. Melaksanakan penggalangan terhadap informan; 

d. Melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapat; 

e. Mencari barang bukti atau bukti-bukti pendukung; 

f. Membuat peta jaringan dari informasi yang didapat. 

4. Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, 

pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data 

informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, 

dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota. 

Tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Malang 

meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan BNN Kabupaten 

Malang; 

b. Menyusun Perencanaan Program dan Anggaran di lingkungan BNN 

Kabupaten Malang; 

c. Melaksanakan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, arsip dan   dokumentasi di lingkungan BNN Kabupaten 

Malang; 
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d. Menyelenggarakan organisasi dan tata laksana serta hubungan 

masyarakat; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di 

lingkungan BNN Kabupaten Malang; 

f. Mengkoordinir, menyinkronisasi, dan pengintegrasian dalam 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 

dibidang P4GN di lingkungan BNN Kabupaten Malang; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN Kabupaten 

Malang. 

 

B. Gambaran Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Malang 

Tidak dipungkiri bahwa tindak pidana narkotika terbilang marak 

terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Gambaran mengenai hal ini 

dikemukakan oleh pihak BNN Kabupaten Malang dalam petikan wawancara 

berikut ini. 

Menurut data dari Polres Malang tahun 2015-2016 rata-rata 
hampir di semua kecamatan ada kasus pidana narkotika, yang 
perlu diketahui di Kabupaten Malang ada 30 kecamatan, kecuali 
3 kecamatan yaitu Ngantang, Kasembon, Pujon karena wilayah 
hukum Polres Batu. Jadi untuk gambarannya merata untuk 
Kabupaten Malang.69 Gambaran tindak pidana narkotika di 
Kabupaten Malang, berasal dari pertemanan antar pecandu yang 
mempengaruhi terhadap orang lain dengan dalih bisa menekan 
stress, sehat dan sebagainya.70 

 

                                                
     69 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Rehabilitasi, 
tanggal 20 Pebruari 2017 di Kantor BNN Kabupaten Malang. 
     70 Wawancara dengan Ibu Endah, Tata Usaha Subbagian Umum, tanggal 20 Pebruari 2017 di 
Kantor BNN Kabupaten Malang. 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di wilayah hukum 

Kabupaten Malang, tindak pidana narkotika terjadi hampir di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Malang. Artinya bahwa aktivitas tindak pidana 

narkotika cukup marak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang, 

sehingga dibutuhkan keseriusan dari pihak-pihak yang terkait khususnya 

BNN Kabupaten Malang untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap 

tindak pidana tersebut. Digambarkan pula bahwa timbulnya penyalahgunaan 

narkotikan berasal dari adanya pengaruh teman pecandu yang mempengaruhi 

temannya untuk memakai narkotika dengan dalih dapat membantu 

menghilangkan stress dan membuat tubuh menjadi sehat. 

Di wilayah hukum BNN Kabupaten Malang, dalam dua tahun terakhir 

yakni pada tahun 2015 – 2016, jumlah pengguna narkotika usia pelajar yang 

tercatat di BNN Kabupaten Malang adalah sebanyak 301 orang. Data tentang 

jumlah pengguna narkotika di kalangan pelajar di wilayah Kabupaten Malang 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 

Pengguna Narkotika Usia Pelajar di Kabupaten Malang 

Tahun 2015 –2016 

Rentang Usia (tahun) Jumlah Pengguna (orang) Total 2015 2016 
11 – 15 tahun 24 27 51 
16 – 20 tahun 142 108 250 

Total 166 135 301 
Sumber: BNN Kabupaten Malang (2017) 
 

Berdasarkan data pada Tabel 1 tampak bahwa jumlah pengguna 

narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang pada tahun 2015 – 2016 
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mengalami penurunan. Dilihat dari rentang usia pelajar terdapat peningkatan 

pengguna yang berusia antara 11 – 15 tahun, tetapi terdapat penurunan 

jumlah pengguna usia pelajar antara 16 – 20 tahun. Hasil ini menunjukkan 

bahwa secara umum terdapat penurunan jumlah pengguna narkotika di 

kalangan pelajar dan khususnya pada pelajar SLTA atau sederajat (16 – 20 

tahun). Namun secara khusus terdapat peningkatan jumlah pengguna 

narkotika pada pelajar SD dan SLTP atau yang sederajat (11 – 15 tahun). 

Gambaran ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang 

cukup memberikan hasil yang menggembirakan. Namun sekaligus pula 

memberikan pekerjaan untuk memberikan upaya ekstra keras untuk terus 

menurunkan jumlah tersebut di tahun-tahun berikutnya, khususnya pada usia 

pelajar yang masih dini yakni pelajar SD dan SLTP.  

Kalangan pelajar adalah salah satu kalangan dari berbagai lapisan 

masyarakat yang berpotensi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. 

Sebagaimana disampaikan oleh Fasilitator Seksi Rehabilitasi BNN 

Kabupaten Malang, Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono dalam 

penuturannya sebagai berikut. 

Menurut data BNN Kabupaten Malang tahun 2015, dari 299 
kasus narkoba sekitar 70% - 80% itu adalah usia pelajar, baik 
yang masih pelajar aktif maupun tidak aktif atau putus 
sekolah.71  

 

                                                
     71 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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Tindak pidana narkotika di kalangan pelajar tentu tidak muncul begitu 

saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah faktor-

faktor umum penyebab terjadinya pelajar terjerumus menjadi pengguna 

narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang. 
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1. Faktor internal  

Menurut pihak BNN Kabupaten Malang bahwa faktor internal yang 

berasal dari dirinya sendiri dapat menyebabkan pelajar terjerumus menjadi 

pengguna narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang sebagaimana 

disampaikan dalam petikan wawancara berikut ini.  

Faktor diri sendiri seperti rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa 
penasaran menyebabkan timbulnya keinginantahuan yang 
tinggi dari pelajar untuk mencicipi narkoba. Awalnya memang 
hanya coba-coba, namun perlahan tapi pasti akhirnya timbul 
perasaan kecanduan.72 Ingin menghilangkan stress secara 
pintas, agar merasa tenang dan santai.73 Mental yang lemah, 
stress dan depresi, ingin tahu dan coba-coba.74 

 
Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor internal 

berupa keinginan yang tinggi untuk mencoba dan menghilangkan stress 

secara pintas dapat menyebabkan kalangan pelajar terjerumus menjadi 

pengguna narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang. Selain itu, 

tergoncangnya jiwa seorang pelajar yang menimbulkan stres dan depresi 

sehingga berupaya mencari cara pintas untuk menghilangkan stres dan 

depresi tersebut agar mendapatkan perasaan tenang dan santai turut 

memiliki andil yang menyebabkan para pelajar terjerumus penyalahgunaan 

narkotika. 

Hasil wawancara ini sesuai dengan kondisi yang ada di BNN 

Kabupaten Malang sebagaimana disajikan berikut ini. 

                                                
     72 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang.  
     73 Wawancara dengan Ibu Endah, TU Subbagian Umum BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 
Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang.  
     74 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang.  
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Tabel 2 

Penyebab Internal Pengguna Narkotika Usia Pelajar  

di BNN Kabupaten Malang Tahun 2016 

No. Penyebab Internal 
Jumlah 
(orang) 

2015 2016* 
1 Perasaan egois 

(coba-coba, ingin tahu) 109 45 

2. Menghilangkan kegoncangan jiwa  
(sumpek, stress, depresi) 74 14 

 Total 183 59 
Sumber: BNN Kabupaten Malang, diolah peneliti (2017) 
* Nopember 2016 

 
Berdasarkan data pada Tabel 2 tampak bahwa terdapat dua faktor 

penyebab internal yang menyebabkan pengguna kalangan pelajar 

terjerumus narkotika, yaitu adanya perasaan egois seperti rasa ingin tahu 

yang tinggi dan kemudian mencoba mencicipi narkotika, dan sebagai 

upaya untuk menghilangkan kegoncangan jiwa seperti perasaan sumpek, 

stress, dan depresi (tertekan). Di antara kedua faktor internal tersebut, 

faktor perasaan egois lebih banyak sehingga menjadi faktor utama yang 

secara internal menyebabkan internal pengguna kalangan pelajar 

terjerumus narkotika di Kabupaten Malang. 

Pada dasarnya ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat 

mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, 

penyebab internal itu antara lain perasaan egois, kehendak ingin bebas, 

kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan.75  

                                                
     75 A.W. Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung: 
Armico, 1985), hal. 25 
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Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat 

ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar. 

Demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para 

pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat 

mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang 

mungkin dapat dihasilkan dari narkotika. Kehendak ingin bebas, 

merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata 

pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak 

bebas tersebut. Kehendak ingin bebas itu muncul dan terwujud ke dalam 

perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pikiran maupun perasaan. 

Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan 

interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan 

sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana 

narkotika. 

Kegoncangan jiwa pada umumnya terjadi karena salah satu sebab 

yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. 

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang 

berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka pengguna akan 

dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. Rasa keingintahuan, 

dimana perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang 

usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang 

positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu 
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tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan 

perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika. 

2. Faktor eksternal  

Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut menyebabkan para 

pelajar terjerumus menjadi pengguna narkotika di wilayah hukum 

Kabupaten Malang. Sebagaimana dikemukakan oleh pihak BNN 

Kabupaten Malang dalam petikan wawancara berikut ini. 

Faktor eksternal yang membuat pelajar terjerumus narkoba adalah 
faktor keluarga, ekonomi, sosial seperti pergaulan yang salah dan 
lingkungan yang negatif.76 Pengguna obat-obatan berbahaya di 
kalangan pelajar dipicu dari permasalahan yang bersangkutan di 
rumah dan akhirnya menggunakan zat-zat berbahaya. Selain itu, dari 
pertemanan yang salah atau keliru dan adanya media-media 
elektronik yang tak terkontrol.77 Faktor keluarga seperti broken 
home, kurangnya perhatian orang tua pada anak, pendidikan yang 
keras terhadap anak, kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Faktor 
sosial seperti salah bergaul, ikut-ikutan. Faktor ekonomi seperti 
kesusahan secara finansial akan mendorong seseorang menjadi gelap 
mata dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Faktor kelompok 
atau organisasi tertentu seperti berteman dengan teman yang 
mengedarkan narkoba, iming-iming, paksaan dan dijebak teman.78 

 
Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor 

eksternal berupa kondisi ekonomi, pergaulan sosial, dan 

ketidakharmonisan keluarga dapat menyebabkan kalangan pelajar 

terjerumus menjadi pengguna narkotika di wilayah hukum Kabupaten 

Malang. Kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga orang tua yang 

berantakan, dan bergaul dengan teman-teman yang keliru yakni pengguna 

                                                
     76 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     77 Wawancara dengan Ibu Endah, TU Subbagian Umum BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 
Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     78 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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narkotika dapat memicu berbagai perasaan yang negatif dalam diri pelajar 

seperti tidak puas, kecewa, tertekan, dan sebagainya sehingga berupaya 

untuk melarikan diri dengan melampiaskan perasaan-perasaan negatif 

tersebut pada narkotika yang ditawarkan oleh temannya. 

Hasil wawancara ini sesuai dengan kondisi yang ada di BNN 

Kabupaten Malang sebagaimana disajikan berikut ini. 

Tabel 3 

Penyebab Eksternal Pengguna Narkotika Usia Pelajar  

di BNN Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2016 

No. Penyebab Internal 
Jumlah (orang) 

2015 2016* 
1 Kondisi ekonomi 

(harga terjangkau, daya beli tinggi) 55 12 

2. Pergaulan 
(bergaul dengan pengguna narkoba) 86 38 

3. Kurang pengawasan 
(orang tua, keluarga, guru) 34 7 

4. Anti keadaan sosial 
(bentuk protes sosial) 8 2 

 Total 183 59 
Sumber: BNN Kabupaten Malang, diolah peneliti (2017) 
* Nopember 2016 

 
Berdasarkan data pada Tabel 3 tampak bahwa terdapat empat faktor 

penyebab eksternal yang menyebabkan pengguna kalangan pelajar 

terjerumus narkotika, yaitu adanya kondisi ekonomi seperti harga 

terjangkau bagi yang kondisi ekonominya kurang mampu dan daya beli 

tinggi bagi yang mampu, pergaulan berupa bergaul dengan pengguna 

narkoba, kurangnya pengawasan dari orang tua, keluarga, dan guru di 

sekolah, serta anti keadaan sosial dimana penggunaan narkotika sebagai 



 

66 
 

bentuk pelampiasan terhadap kondisi sosial seperti marah pada orang tua, 

dan sebagainya. Di antara keempat faktor eksternal tersebut, faktor 

pergaulan dan kondisi ekonomi menjadi faktor yang dominan secara 

eksternal menyebabkan eksternal pengguna kalangan pelajar terjerumus 

narkotika di Kabupaten Malang. 

Pada dasarnya faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, 

di antaranya yang paling penting adalah keadaan ekonomi, pergaulan atau 

lingkungan, kemudahan, kurangnya pengawasan, dan ketidaksenangan 

dengan keadaan sosial.79 Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang 

kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang 

dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian 

juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan 

kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk 

dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan 

narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi 

yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, 

menikmati, dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang 

keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi 

kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. 

Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harga, maka 

                                                
     79 A. W. Widjaya, Op.cit, hal. 26 
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dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan 

dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi. 

Dalam hal pergaulan pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau 

lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, atau tempat kerja dan 

lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat 

yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut, seseorang 

dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila 

di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka 

dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika 

semakin besar. Sementara terkait dengan kemudahan maksudnya adalah 

bahwa dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar 

gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana 

narkotika. 

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap 

persediaa narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya 

mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga 

pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting 

membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. 

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, 

dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada akhirnya, 

keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain keluarga 

merupakan inti dari masyarakat segyoyanya dapat melakukan pengawasan 
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intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan 

yang tergolong pada tindak pidana nakotika. Dalam hal kurangnya 

pengawasan seperti yang dimaksud di atas, maka tindak pidana narkotika 

bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan. 

Adapun ketidaksenangan dengan keadaan sosial artinya bahwa bagi 

seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat 

menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun 

sifatnya hanya sementara. Namun bagi orang-orang tertentu yang memiliki 

wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika 

sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh 

dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.  

Penyalahgunaan narkotika pada pengguna pelajar dapat 

menimbulkan dampak yang negatif terhadap diri, keluarga, dan 

masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkotika tersebut disampaikan oleh 

Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono selaku Fasilitator Seksi 

Rehabilitasi dan Ibu Endah selaku Tata Usaha Subbagian Umum BNN 

Kabupaten Malang dalam penuturan mereka berikut ini. 

Dampak bagi diri sendiri adalah biasanya akan cenderung menurun 
prestasinya karena mereka tidak bisa fokus dalam menerima 
pelajaran. Dampak bagi keluarga yaitu menjadi suatu aib bagi 
keluarga mereka, karena stigmanya masih sama pengguna narkotika 
dengan pelaku kriminal. Dampak bagi masyarakat adalah juga 
menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena mereka lebih 
cenderung melakukan sifat-sifat negatif misalnya kekerasan, 
pencurian, dan sebagainya.80 Secara fisik akan mengalami penurunan 
aktivitas dan secara psikologis terjadi perubahan perilaku yang 

                                                
     80 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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menyimpang seperti mencuri, bohong, pemalas, suka ngantuk, dan 
lain-lain.81 

 
Sementara itu penjelasan yang lebih lengkap disampaikan oleh 

Bapak M. Khoirul selaku Kepala Seksi (Kasie) Rehabilitasi BNN 

Kabupaten Malang dalam penuturannya sebagai berikut. 

a. Pelajar 
- Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian 
- Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai 

pelajaran 
- Menjadi cepat tersinggung dan cepat marah 
- Sering menguap, mengantuk, dan malas 
- Tidak memperdulikan kesehatan diri 
- Suka mencuri dan berbohong 
- Meningkatnya perkelahian antar siswa 
- Pendidikan terganggu dan masa depan suram 

b. Keluarga 
- Hilangnya suasana nyaman dan tenteram dalam keluarga 
- Keluarga resah karena barang-barang di rumah sering hilang 
- Anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak 

acuh dengan urusan keluarga, tak bertanggung jawab 
- Hidup semaunya sehingga hilangnya norma dalam keluarga 
- Orang tua merasa malu karena memiliki anak pecandu 
- Mengecewakan orang tua 

c. Masyarakat 
- Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban 

sehingga tercipta pasar gelap. 
- Rusaknya generasi penerus bangsa.82  

 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan 

narkotika menimbulkan dampak yang negatif baik bagi diri pelaku 

maupun bagi keluarga dan masyarakat. Tindakan penyalahgunaan 

narkotika dapat merusak kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan atau 

psikologis, bahkan mengarahkan penggunanya kepada berbagai perilaku 

                                                
     81 Wawancara dengan Ibu Endah, TU Subbagian Umum BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 
Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     82 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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yang menyimpang dan negatif. Tindakan penyalahgunaan narkotika juga 

dapat mencoreng nama baik dan menyusahkan keluarga. Secara lebih luas, 

tindakan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dapat meresahkan 

masyarakat dan merusak generasi mudah bangsa ini. 

Penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif terhadap 

kesehatan fisik dan non fisik. Penyalahgunaan narkotika secara signifikan 

memiliki dampak/akibat bagi fisik. Pertama, kerusakan organ vital dalam 

tubuh. Ketika tingkat konsumsi terhadap narkotika dilakukan secara rutin 

yang sifatnya penyalahgunaan, maka menyebabkan rusaknya organ/bagian 

terpenting dalam tubuh seperti: paru-paru, otak, hati, jantung, usus dan 

sebagainya. Kedua, mudah terserang penyakit. Penyalahgunaan narkotika 

dapat menyebabkan melemahnya sistem imun atau kekebalan tubuh, 

sehingga mudahnya penyakit menyerang tubuh penyalahguna narkotika, 

seperti: infeksi, hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya. Ketiga, 

menimbulkan efek sakaw. Ketika penyalahgunaan narkotika dihentikan, 

maka menimbulkan efek sakaw terhadap diri penyalahguna. Sakaw 

merupakan suatu kondisi dimana penyalahguna mengalami sakit yang 

begitu luar biasa di sekujur tubuhnya. Ketika tidak tertahankan, dan tidak 

segera mendapatkan pertolongan maka dapat menyebabkan kematian.83 

Selain berdampak akibat terhadap fisik penyalahgunaan narkotika 

dapat juga berakibat terhadap kondisi psikologis/mental dan moral. 

Pertama, Adiksi yang merupakan suatu bentuk kondisi ketergantungan dari 

                                                
     83 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Erlangga, 
2006), hal. 31 
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penyalahgunaan narkotika terhaap jenis narkotika tertentu yang 

dikonsumsi, sehingga pengguna merasa sulit untuk menghentikan 

konsumtifitas terhadap narkotika. Kedua, Menutup diri atau sulit 

bersosialisasi. Kondisi ini disadari oleh diri pengguna karena malu dan 

takut apabila perbuatannya yaitu penyalahgunaan narkotika diketahui 

orang lain. Ketiga, Paranoid yang merupakan sikap selalu curiga terhadap 

sekelilingnya, sehingga dalam diri pengguna narkotika berkecenderungan 

tidak tenang.84 

Adapun jenis narkotika yang banyak disalahgunakan oleh kalangan 

pelajar di Kabupaten Malang dikemukakan oleh pihak BNN Kabupaten 

Malang sebagaimana berikut. 

Jenis narkotika yang dominan yang dikonsumsi oleh para pelajar di 
antaranya pil double L (Lele) atau pil koplo karena harganya 
terjangkau dan mudah didapat dan efeknya juga sama dengan 
narkotika yang mahal.85 Double LL, Komix, Trex, Antimo dan 
sebagainya.86 Jenis narkotika yang sering dipakai pelajar adalah 
Double L atau LL, Komix, Pil Koplo, Trex, Antimo, alkohol 
pembersih, oplosan (minuman beralkohol yang dicampur dengan 
obat-obatan).87 

 
Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa jenis 

narkotika yang banyak disalahgunakan oleh kalangan pelajar di Kabupaten 

Malang bukanlah jenis narkotika yang harganya mahal, mengingat daya 

beli mereka yang terbilang rendah. Atas dasar pertimbangan harga 

                                                
     84 Ibid, hal. 31 
     85 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     86 Wawancara dengan Ibu Endah, TU Subbagian Umum BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 
Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     87 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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tersebutlah maka pelajar memilih memakai jenis narkotika yang harganya 

murah, yang terjangkau oleh kantong mereka. Jenis narkotika tersebut di 

antaranya Pil Double L (Lele), Komix, Pil Koplo, Trihex, Antimo, alkohol 

pembersih, dan oplosan yaitu obat-obatan terlarang yang dicampur dengan 

minuman beralkohol. Namun pemakaian atas jenis-jenis narkotika 

berharga murah tersebut juga efeknya hampir sama dengan jenis-jenis 

narkotika yang harganya terbilang mahal seperti SS (sabu-sabu), heroin, 

ekstasi, dan sebagainya. 

 

C. Upaya BNN Kabupaten Malang Dalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar 

Adanya tindakan penyalahgunaan narkotika yang cukup marak di 

kalangan pelajar di wilayah hukum Kabupaten Malang tidak dapat dibiarkan 

oleh pihak BNN Kabupaten Malang sebagai salah satu instansi pemerintah 

yang terfokus pada upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melainkan harus dilakukan berbagai 

upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana tersebut, 

khususnya di kalangan pelajar.  

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,88 

bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga upaya, 

yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application) atau jalur penal, 

pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), atau jalur non 

                                                
     88 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar 
Interpratama, 2011), hal. 45. 
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penal, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media).  

Mengacu pada pendapat pendapat di atas maka dalam konteks 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, yang cocok 

diterapkan hanya upaya penanggulangan tanpa pidana (non penal). Kedua 

upaya lainnya yaitu penerapan hukum pidana (penal) dan pemidanaan lewat 

media massa penulis anggap tidak cocok untuk diterapkan mengingat pelaku 

penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah kalangan pelajar yang masih 

belum cukup umur dan masih bersekolah, sehingga jika dilakukan tentu dapat 

mengancam kondisi kejiwaan dan masa depan mereka.  

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut 

sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini 

merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat 

preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi 

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.89  

Menurut penulis upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika 

tidak hanya lewat jalur non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif 

atau tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tetapi juga 

                                                
     89 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar 
Interpratama, 2011), hal. 46. 
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diperlukan tindakan represif dan kuratif sebagaimana dikemukakan oleh 

Sudarto,90 bahwa konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga 

tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif. Namun tindakan 

represif yang dimaksud bukan penerapan hukum pidana melalui jalur penal, 

mengingat sasarannya adalah pelajar yang belum cukup umur dan masih 

bersekolah. Sementara tindakan kuratif atau pemulihan tidak dilakukan di 

Lembaga Pemasyarakatan, melainkan di tempat rehabilitasi melalui perantara 

BNN Kabupaten Malang dengan sistem rawat jalan agar pelajar tersebut 

masih dapat belajar di sekolah.   

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memaparkan tiga jenis 

upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di wilayah hukum Kabupaten 

Malang, yakni upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan 

kuratif (pemulihan). 

1. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah upaya pencegahan agar suatu kejahatan tidak 

terjadi. Terdapat tiga upaya preventif yang oleh BNN Kabupaten Malang 

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 

wilayah hukum Kabupaten Malang, yaitu melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi secara berkala di sekolah-sekolah, kampanye anti narkoba 

melalui media cetak dan elektronik, dan bekerjasama dengan Dinas 

                                                
90 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116. 
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Pendidikan untuk menyelipkan materi tentang bahaya narkotika dalam 

pembelajaran di sekolah. 

a. Penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba secara berkala di sekolah

Upaya ini dikemukakan oleh pihak BNN Kabupaten Malang 

dalam penuturan sebagai berikut: 

Dalam upaya preventif BNN Kabupaten Malang senantiasa 
mengadakan sosialisasi terkait bahaya narkotika bagi para pelajar 
di sekolah-sekolah, dan yang terbaru ada mobil penyuluhan yang 
cukup membantu.91 Kami bekerjasama dengan pihak sekolah 
melakukan penyuluhan secara rutin dan berkala.92  

Gambar 2 
Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba 

Sumber: BNN Kabupaten Malang93 

     91 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     92 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     93 BNN Kabupaten Malang. 1 Juni 2016. BNN Sosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan 
Narkoba di SMP NU Gondanglegi, http://www.bnnkabmalang.co.nr/ 
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Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja 

khususnya di kalangan pelajar sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab 

sudah banyak para pelajar menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 

Untuk itu, pencegahan mulai sejak dini harus dilakukan. Melalui 

berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah, BNN 

Kabupaten Malang berharap agar para pelajar dapat mengendalikan diri 

terhadap narkoba. Para pelajar juga harus dapat menyampaikan kepada 

masyarakat tentang bahaya dalam penggunaan narkoba. Diharapkan 

setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pelajar sebagai anak-anak 

generasi penerus bangsa dapat mengendalikan diri dari godaan bahaya 

narkoba. 

BNN Kabupaten Malang telah memiliki mobil penyuluhan yang 

khusus untuk memberikan sosialisasi terkait narkoba yang langsung 

pada masyarakat. Sehingga dengan dimilikinya mobil penyuluhan, 

maka mempermudah gerak BNN Kabupaten Malang dalam 

memberikan sosialisasi, hingga ke pelosok desa. Mobil penyuluhan 

narkoba tersebut bahkan dilengkapi dengan fasilitas home theater, 

ruang cek kesehatan, dan kamar kecil. Tentu hal ini menambah energi 

baru bagi BNN Kabupaten Malang untuk terus memerangi narkoba. 

Mobil bantuan dari pemerintah pusat tersebut sudah dioperasikan 

sehingga setiap hari, pihak BNN Kabupaten Malang mobiling dan 

perpindah-pindah tempat dalam mensosialisasikan Stop Narkoba 

kepada masyarakat. Berbagai tempat keramaian yang mendatangkan 



 

77 
 

banyak orang pun didatangi oleh BNN Kabupaten Malang sehingga 

dapat hadir di tengah-tengah warga tersebut. Dengan demikian maka 

diharapkan masyarakat akan tahu bahayanya mengkonsumsi narkoba, 

serta sanksi hukum bagi pengguna narkoba. 

Penyuluhan narkoba adalah sebuah upaya secara sadar dan 

berencana yang dilakukan untuk memperbaiki prilaku manusia, sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum 

seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari 

penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan 

pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah 

menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan 

dalam memberikan informasi dan penyuluhan tentang narkoba kepada 

anakm dan remja karena dapat membangkitkan keingintahuan dan 

mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan 

resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan 

sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan 

keliru, seperti prilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui 

penggunaan narkoba. 

b. Kampanye Stop Narkoba  

Upaya ini dikemukakan oleh BNN Kabupaten Malang 

sebagaimana dituturkan dalam petikan wawancara berikut. 

BNN Kabupaten Malang juga melakukan kampanye-kampanye 
yang sering dilakukan di jalan dengan membawa spanduk dan 
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sebagainya.94 Kita mengkampanyekan sikap anti narkoba melalui 
slogan Stop Narkoba di berbagai media yang dapat dilihat 
langsung agar masyarakat lebih tahu dan paham bahayanya 
memakai narkoba.95 
 
BNN Kabupaten Malang terus berupaya melakukan pencegahan 

penyebarluasan narkoba dengan mengampanyekan Stop Narkoba di 

berbagai lokasi yang padat dikunjungi masyarakat. BNN Kabupaten 

Malang terus melakukan sosialisasi Stop Narkoba, yang tidak hanya di 

lingkungan sekolah saja, tapi juga di pusat-pusat keramaian. Seperti di 

pasar, Stadion Kanjuruhan ketika ada event, tempat wisata, dan 

diberbagai acara yang digelar masyarakat. 

Salah satu kegiatan kampanye Stop Narkoba yang dilakukan oleh 

BNN Kabupaten Malang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2016. 

Kegiatan terseut dipusatkan di perempatan Kepanjen. Pada kegiatan 

tersebut dibagikan stiker berisi ajakan dan edukasi kepada masyarakat, 

agar menjauhi narkoba. Stiker-stiker itu dipasang di setiap kendaraan 

yang berhenti di perempatan Kepanjen, mulai dari sepeda motor hingga 

mobil. Kendaraan umum juga kendaraan pribadi tidak luput dari aksi 

kampanye tersebut. Sasaran dalam kegiatan kampanye Stop Narkoba 

tersebut adalah para pengguna jalan. Setidaknya lebih dari 100 

pengendara mendapatkan stiker kampanye tersebut. 

                                                
     94 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
     95 Wawancara dengan Bapak M. Khoirul, Kasie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang, tanggal 
20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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Gambar 3 

Kampanye Stop Narkoba 
 

 
Sumber: http://malangvoice.com96 

c. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyelipkan materi 

tentang bahaya narkotika dalam pembelajaran di sekolah 

Upaya ini disampaikan oleh Bapak Bramantio Tri Yoga Adji 

Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang 

dalam penuturannya sebagai berikut. 

Kerjasama paling utama adalah dengan Dinas Pendidikan 
khususnya Kabupaten Malang karena dinas tersebut yang 
menangani secara langsun pelajar-pelajar ini. Contohnya BNN 
Kabupaten Malang tahun 2016 lalu sudah mengadakan MoU 
dengan Dinas Pendidikan berupa kurikulum terintegrasi P4GN, 
tujuannya adalah Dinas Pendidikan menerapkan ke seluruh 
sekolah bahwa pelajaran yang umum supaya diselipkan materi 
tentang bahaya narkoba.97 
 
Penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar 

merupakan tanggung jawab bersama, yakni pemerintah, media massa, 

                                                
     96 Dian Ayu Antika Hapsari. 17 Mei 2016, Ini Dia Cara BNN Kabupaten Malang Kampanye 
Anti Narkoba, http://malangvoice.com/ini-dia-cara-bnn-kabupaten-malang-kampanye-anti-
narkoba/ 
     97 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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keluarga, orangtua, sekolah, dan masyarakat. Program pencegahan 

berbasis sekolah merupakan bagian yang penting dalam upaya 

mencegah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan berbasis sekolah lebih 

mudah dilaksanakan karena sekolah lebih berstruktur, sehingga 

pengawasan bisa dilakukan secara komprehensif. Pelaksanaan 

pendidikan dan pencegahan di sekolah dapat dilakukan melalui 

kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler dengan cara menyisipkan 

pengetahuan atau materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. 

Adanya upaya BNN Kabupaten Malang untuk bekerjasama 

dengan Dinas Pendidikan untuk menyelipkan materi tentang bahaya 

narkotika dalam pembelajaran di sekolah menunjukkan perlunya setiap 

sekolah untuk menggencarkan pengajaran mengenai bahaya narkoba 

guna menekan jumlah pengguna narkoba dari kalangan pelajar. 

Materi pengajaran tentang narkotika, psikotropika dan obat-

obatan berbahaya (Narkoba) dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran 

yang relevan seperti Biologi, Pendidikan Agama, Penjaskes, BK, dan 

lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan ekstra kurikuler materi narkoba 

dapat disisipkan dalam ekstra kurikuler Pramuka, PMR, Jurnalistik, 

Klub Olahraga, Marching Band, dan sebagainya. Selama ini untuk 

pencegahan penyalahgunaan narkorkoba di lingkungan sekolah masih 

ditekankan melalui peningkatan kegiatan ekstra kurikuler. Hal ini 

dimaksudkan agar waktu siswa di sekolah di luar jam belajar tidak 
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banyak yang terbuang sebab mereka lebih sibuk dengan banyaknya 

kegiatan yang programkan pihak sekolah. 

Namun dalam melaksanakan upaya tersebut dibutuhkan 

penyeragaman metode penyampaian materi tentang bahaya narkoba 

yang harus diintegrasikan para pendidik ke dalam semua mata 

pelajaran. Jadi, ada semacam teknik pengajaran yang harus digunakan 

guru matematika, yang bisa diintegrasikan dalam pemaparan tentang 

hitungan untung-rugi ketika siswa menggunakan narkoba misalnya. 

Dalam upaya tersebut diharapkan agar semua guru mampu menyisipkan 

sosialisasi tentang bahaya narkoba di sela-sela penyampaian materi 

ajarnya. Hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran, dimana guru 

agama dalam penyampaiannya lewat pelajaran agama, misalnya dengan 

memasukkan tentang larangan agama terhadap pemakaian narkoba. 

Masing-masing guru harus bisa mengintegrasikannya dari semua aspek, 

sehingga pemahaman tentang bahaya narkoba bisa masuk dan dipahami 

oleh siswa pelajar. 

2. Upaya Refresif 

Selain upaya preventif, BNN Kabupaten Malang juga melakukan 

upaya represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di 

kalangan pelajar di wiilayah hukum Kabupaten Malang. Upaya represif 

merupakan upaya penindakan terhadap pelajar penyalahguna narkotika 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 

bekerjasama dengan Satreskoba Polres Malang dalam melakukan razia dan 



 

82 
 

sidak terhadap para pelajar di sekolah dan melakukan tes urine pada siswa 

baru di sekolah-sekolah. 

a. Bekerjasama dengan Satreskoba Polres Malang dalam melakukan razia 

dan sidak terhadap para pelajar di sekolah 

Upaya ini dikemukakan oleh Bapak Bramantio Tri Yoga Adji 

Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang 

dalam penuturannya sebagai berikut: 

Untuk penindakan kepada pelajar, BNN Kabupaten Malang 
belum pernah kita lakukan (yang terkait dengan pemrosesan 
hukum secara penal). Jadi yang pernah dilakukan sebatas razia, 
sidak (inspeksi mendadak), didata, kita periksa apakah 
menyimpan atau memiliki barang-barang yang terlarang 
(narkoba), baru BNN Kabupaten Malang tangani.98 
 
BNN Kabupaten Malang bersama dengan Polres Malang 

melakukan razia atau sidak narkotika di sekolah-sekolah sebagai upaya 

untuk mengurangi peredaran narkotika di kalangan pelajar di wilayah 

Kabupaten Malang. Selain Polres Malang, razia yang dilakukan 

biasanya mengikutsertakan pula pihak lain yang terkait seperti Dinkes, 

Dindik, dan Satpol PP. Razia tersebut sasarannya adalah siswa 

SMA/SMK. Dari upaya razia yang dilakukan secara berkala tersebut, 

diharapkan dapat menekan masuknya narkotika pada siswa, dan tercatat 

ribuan siswa terjangkit narkoba. Saat ini pelajar sudah mulai mencoba-

coba memakai pil koplo dan dobel L, jika dibiarkan akan berbahaya 

karena meningkat ke jenis narkotika yang lain seperti sabu-sabu. 

                                                
     98 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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Sasaran razia meliputi barang bawaan siswa, jika ditemukan 

korek api, video porno, atau narkotika, pihak BNN Kabupaten Malang 

akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jika terdapat video porno maka 

harus segera dihapus. Jika ditemukan narkotika maka akan diselidiki 

atau direhabilitasi. Dalam upaya ini diharapkan adanya tanggapan yang 

bagus dari pihak sekolah dan wali murid. Selain itu diharapkan pula 

terdapat komitmen bersama untuk memberantas peredaran narkotika di 

kalangan pelajar bagi pihak-pihak yang terkait. 

b. Tes urine pada siswa baru di sekolah 

Upaya represif berikutnya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten 

Malang pemberian tes urine bagi pelajar baik di sekolah maupun di 

kantor BNN Kabupaten Malang. Upaya tersebut disampaikan Bapak 

Bramantio Tri Yoga Adji Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi 

BNN Kabupaten Malang dalam penuturannya berikut ini. 

Kita juga melakukan tes urine bagi para pelajar, khususnya siswa 
baru di sekolah-sekolah. Namun hal ini dilakukan atas ijin dari 
sekolah yang bersangkutan. Apabila terdapat hasil tes yang positif 
mengkonsumsi narkoba maka akan kita koordinasikan dengan 
orang tua yang bersangkutan untuk diarahkan agar dilakukan 
rehabilitasi dalam bentuk rawat jalan bagi siswa tersebut.99 
 
BNN Kabupaten Malang mendorong setiap sekolah menggelar tes 

urine saat penerimaan siswa baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya 

untuk meminimalisir kemungkinan pelajar menjadi korban 

penyalahgunaan narkoba. Sekolah perlu melakukan tes urine untuk 

                                                
     99 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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membentengi para siswa. BNN Kabupaten Malang telah siap untuk 

mendukung program tersebut melalui penyediaan tenaga untuk tes 

urine. Hanya saja, kebijakan tersebut disesuaikan dengan Satuan Kerja 

Perangkat Dinas (SKPD) dalam hal ini Dinas Pendidikan. Tergantung 

dari SKPD apakah akan membuat kebijakan tersebut. BNN Kabupaten 

Malang menghimbau sekolah untuk melakukan tes urine secara mandiri 

dengan menggandeng BNN Kabupaten Malang. Sudah ada beberapa 

sekolah yang melakukan kegiatan tersebut. 

BNN Kabupaten Malang tidak hanya memberikan himbauan, 

namun juga siap untuk terlibat dalam membantu sekolah-sekolah untuk 

melakukan tes bebas Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mencegah masuknya Narkoba ke lingkungan sekolah. Hanya saja dari 

sisi biaya dari Pemerintah belum meng-cover. Sehingga jika ada 

sekolah yang menyelenggarakan tes bebas Narkoba, maka biaya 

ditanggung masing-masing sekolah. Tentu merupakan hal yang sangat 

bagus jika setiap sekolah yang memiliki komitmen sebagai Sekolah 

Bebas Narkoba yang mewajibkan siswa baru menjalani tes urine. 

Apalagi tes urine menjadi salah satu syarat administrasi dalam proses 

penerimaan siswa baru. 

Tes urine menjadi instrumen untuk melihat kondisi peserta didik 

baru apakah terbebas dari penyalahgunaan Narkoba atau tidak. Jika 

hasilnya menunjukkan 100% peserta didik baru bersih dari 

penyalahgunaan Narkoba maka langkah pihak sekolah jadi lebih ringan. 
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Namun itu bukan berarti masalah telah selesai. Hasil tes urine tidak 

berlaku untuk sekali seumur hidup. Artinya, tes urine di awal tidak akan 

menjamin para siswa selamanya akan terbebas dari penyalahgunaan 

Narkoba. Pemantauan terhadap peserta didik tetap harus dilakukan. 

Solusinya adalah dengan melakukan tes urine secara berkala. 

Metodenya bisa dilakukan tes kepada semua pelajar atau dilakukan 

secara acak maupun pemilihan sampel. 

3. Upaya Kuratif  

Selain upaya preventif dan represif, BNN Kabupaten Malang juga 

melakukan upaya kuratif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika 

di kalangan pelajar di wilayah hukum Kabupaten Malang. Upaya kuratif 

merupakan upaya untuk memulihkan kondisi pelajar penyalahguna 

narkotika agar kembali pulih seperti sediakala, yaitu dengan cara 

menerima laporan bagi masyarakat yang ingin mengikuti rehabilitasi dan 

memberikan rehabilitasi dalam bentuk rawat jalan. 

a. Memberikan rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna pelajar  

Upaya ini dikemukakan oleh Bapak Bramantio Tri Yoga Adji 

Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang 

dalam penuturannya sebagai berikut. 

Di BNN Kabupaten Malang adalah salah satu Seksi Rehabilitasi 
yang bertindak untuk pemulihan. Mekanismenya adalah adanya 
laporan dari masyarakat setelah itu ditindaklanjuti dan di tes 
urine, lalu diberikan dampingan dan upaya pemulihan. Karena 
pelajar masih terikat jam belajar.100 

                                                
     100 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 



 

86 
 

 
Penanganan terhadap penyalahguna dan atau pecandu narkotika 

didasarkan pada Standar Operasi Prosedur yang tertuang dalam 

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan 

HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik 

Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, 

Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-

005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: 

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Standar operasi prosedur yang dilakukan adalah asesmen oleh tim 

medis guna mengetahui derajat keparahan (kecanduan narkotika dan 

penyakit penyerta yang mungkin diderita) dan rencana terapi 

rehabilitasi bagi klien. Setelah dilakukan asesmen barulah penyalah 

guna dan atau pecandu narkotika tersebut menjalani rehabilitasi medis 

rawat jalan dengan basis simtomatis, yakni pengobatan berdasar 

keluhan saat itu (misalkan klien datang dengan keluhan sakit kepala 

maka resep yang diberikan adalah pereda nyeri sakit kepala), dan 

dilanjutkan dengan konseling. Tujuan dari konseling adalah untuk 

memantapkan klien agar mampu lepas dari jerat adiksi narkotika dan 

tidak kambuh kembali (relaps). 

Pihak sekolah dan orang tua bisa berkonsultasi dengan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya 
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untuk mencari jalan terbaik. Biasanya akan dilakukan asesmen terlebih 

dahulu terhadap peserta didik yang dinyatakan positif 

menyalahgunakan Narkoba. Asesmen ini diperlukan untuk mengetahui 

tingkat adiksi yang telah menimpa yang bersangkutan. Jika si pelajar 

masih dalam tahap coba pakai maka tindakan rawat jalan baik ke rumah 

sakit yang ditunjuk maupun Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 

bisa menjadi solusi terbaik. Namun apabila si pelajar saat proses 

asesmen dikategorikan pecandu teratur pakai maupun pecandu berat 

maka perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap. Tak perlu khawatir, 

pendidikan si anak jika direhabilitasi rawat inap tidak akan terabaikan. 

Balai rehabilitasi biasanya akan mengambil kebijakan yang tetap 

membuat para residen (penyalah guna) tidak berhenti total sekolah. Jika 

fasilitas belum dimiliki oleh balai rehab maka si residen bisa 

disekolahkan dulu di sekolah terdekat. Dengan demikian, siswa yang 

bersangkutan tetap bisa menjalani proses rehabilitasi sekaligus tak 

putus sekolah. 

Pelayanan rehabilitasi rawat jalan diberikan bagi pecandu narkoba 

dengan tingkat ketergantungan ringan sampai sedang. Sedangkan untuk 

pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan berat yang 

membutuhkan rehabilitasi rawat inap akan dirujuk ke lembaga 

rehabilitasi rawat inap yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Melalui 

program rawat jalan, pengguna pelajar bisa mendapatkan penanganan 

langsung dari para konselor berpengalaman untuk memulihkan 
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ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang sambil tetap menjalani 

pendidikannya hingga selesai. 

Program rehabilitasi rawat jalan memungkinkan pengguna pelajar 

untuk tetap di rumah saat menjalani pengobatan. Hal ini memungkinkan 

untuk pengguna pelajar untuk terus bersekolah dan untuk bersama 

keluarganya saat menjalani perawatan. Dalam program rawat jalan, 

pengguna pelajar mengikuti pengobatan di siang hari. Seperti halnya 

dengan pengobatan rawat inap, jumlah hari pengguna pelajar 

menghadiri pengobatan per minggu dan lamanya program ini 

tergantung pada kebijakan pusat rehabilitasi dan kebutuhan 

individu pelajar tersebut.  

b. Bekerjasama dengan orang tua dan sekolah dalam mengawasi pengguna 

pelajar selama dan pasca rehabilitasi 

Upaya ini dikemukakan oleh Bapak Bramantio Tri Yoga Adji 

Laksono selaku Fasilitator Sie Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang 

dalam penuturannya berikut ini. 

Kita juga mengajak para orang tua dan pihak sekolah untuk 
bersama-sama mengawasi perilaku pelajar selama di rumah dan di 
sekolah, baik selama pelajar tersebut menjalani rehabilitasi rawat 
jalan maupun pasca rehabilitasi. Dengan demikian upaya 
pemulihan yang kita lakukan dapat lebih maksimal hasilnya.101 
 
Selama dan pasca rehabilitasi bagi pengguna pelajar, dibutuhkan 

kerjasama dari para orang tua dan pihak sekolah untuk mengawasi 

gerak-gerik pelajar tersebut. Dalam hal ini BNN mengajak orang tua 

                                                
     101 Wawancara dengan Bapak Bramantio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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dan pihak sekolah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi agar 

pelajar tersebut melakukan prosedur perawatan yang diberikan dan 

menjauhkannya dari pergaulan dengan pengguna narkoba lainnya. 

Semakin baik kerjasama yang dilakukan maka semakin efektif upaya 

pemulihan yang dilakukan kepada pengguna di kalangan pelajar yang 

mengikuti program rehabilitasi rawat jalan tersebut.  

Pada dasarnya peran orang tua di rumah dan para pendidik di 

sekolah tidak hanya dibutuhkan saat pelajar mengikuti program 

rehabilitasi, tetapi juga sangat dibutuhkan sebelum pelajar tersebut 

terjerumus narkotika. Para orang tua diminta mengawasi pergaulan 

anaknya mereka saat di luar jam sekolah agar tidak terjerumus dengan 

penggunaan narkoba. Sebab orang tua adalah pihak yang membesarkan, 

yang tahu apa saja yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Meski tidak 

semuanya tahu, para orang tua tetap harus mengawasi anak-anaknya 

dalam pergaulan sehari-hari, terutama di luar jam sekolah agar tidak 

terjerumus narkoba. Orang tua menjadi ujung tombak dalam 

pemberantasan narkoba bagi generasi muda. Remaja yang masih 

mencari jati diri terkadang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Pendekatan orang tua kepada anak sangat dibutuhkan. Anak tidak 

sekedar dipenuhi kebutuhannya secara ekonomi namun juga kasih 

sayang. Orang tua perlu mengenal siapa saja teman-teman dari anaknya. 

Selain para orang tua, para tenaga pendidik juga dibutuhkan untuk terus 

mengawasi anak-anak didiknya saat jam sekolah berlangsung. 
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Berdasarkan paparan dan analisa data sebagaimana yang diuraikan di 

atas, maka dapat diketahui bahwa BNN Kabupaten Malang melakukan tiga 

jenis upaya dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika di 

kalangan pelajar, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Malang yang 

meliputi upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan kuratif 

(pemulihan). 

Tabel 4 

Upaya BNN Kabupaten Malang Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan 

Narkotika di Kalangan Pelajar  

No. Jenis 
Penanggulangan Bentuk Upaya Penanggulangan 

1. Preventif  
(pencegahan) 

a. Penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba 
secara berkala di sekolah.  

b. Kampanye Stop Narkoba. 
c. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk 

menyelipkan materi tentang bahaya narkotika 
dalam pembelajaran di sekolah. 

2. Represif 
(penindakan) 

a. Bekerjasama dengan Satreskoba Polres 
Malang melakukan razia dan sidak terhadap 
para pelajar di sekolah.  

b. Tes urine pada siswa baru di sekolah. 
3. Kuratif 

(pemulihan) 
a. Memberikan rehabilitasi rawat jalan bagi 

pengguna pelajar.  
b. Bekerjasama dengan orang tua dan sekolah 

dalam mengawasi pengguna pelajar selama 
dan pasca rehabilitasi. 

Sumber: Hasil wawancara dengan BNN Kabupaten Malang, 2017. 
 

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya suatu kejahatan yang dapat merusak ataupun merugikan 

masyarakat dan negara. Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah 

upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan 

yang pertama kali. Tindakan mencegah kejahatan lebih baik daripada 
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mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak 

menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 

perbuatan menyimpang, juga di samping itu bagaimana meningkatkan 

kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban 

merupakan tanggung jawab bersama.102 Oleh karena itu, upaya preventif 

dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana (non-penal). Upaya preventif 

yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dalam bentuk melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba secara berkala di sekolah-sekolah, 

melakukan kampanye Stop Narkoba melalui berbagai even dan media, serta 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyelipkan materi tentang 

bahaya narkotika dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.  

Adapun upaya represif untuk kalangan pelajar tidak dilakukan dalam 

bentuk penindakan secara hukum, melainkan hanya bersifat penindakan untuk 

memastikan positif tidaknya pelajar mengkonsumsi narkotika. Jika terbukti 

maka tidak akan dilakukan upaya hukum, melainkan diberikan upaya 

rehabilitasi agar tidak kembali mengkonsumsi narkotika tersebut. Upaya 

represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif yang dilakukan 

oleh BNN Kabupaten Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar adalah dengan melakukan razia dan sidak 

terhadap para pelajar di sekolah bersama dengan Satreskoba Polres Malang 

                                                
     102 Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta, Rajawali, hal. 66. 
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dan instansi lain yang terkait, serta melakukan tes urine atas permintaan 

sekolah daam penerimaan siswa baru sebagai syarat masuk. 

Adapun upaya kuratif yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang 

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dalam 

bentuk memberikan rehabilitasi rawat jalan bagi pengguna pelajar dan 

bekerjasama dengan orang tua dan sekolah dalam mengawasi pengguna 

pelajar selama dan pasca rehabilitasi. Berbagai jenis dan bentuk upaya 

preventif yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang tersebut di atas sangat 

membantu proses pencegahan, penindaka, dan pemulihan dalam rangka 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di wilayah 

hukum Kabupaten Malang. 

Melalui berbagai bentuk upaya preventif, represif, dan kuratif yang 

dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang tersebut maka penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar di Kabupaten Malang diharapkan dapat 

diminimalisir. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar dapat berjalan lancar dan efektif, maka 

dibutuhkan sinergi yang konsisten antara pihak BNN Kabupaten Malang 

dengan instansi lain yang terkait dan komponen masyarakat seperti orang tua, 

para pendidik di sekolah, tokoh masyarakat dan agama, dan lembaga swadaya 

masyarakat pemerhati narkoba dan anak. Semakin efektif upaya 

penanggulangan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang dengan dinas 

atau instansi lain yang terkait tersebut maka diharapkan semakin menurun 

pula intensitas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar 
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khususnya di wilayah Kabupaten Malang, dan pada akhirnya dapat menjaga 

keberlangsungan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.  

 

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi BNN Kabupaten Malang Dalam 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar 

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar 

yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang di wilayah hukum Kabupaten 

Malang tidak langsung berjalan lancar begitu saja, tetapi mengalami berbagai 

kendala yang menjadi dapat menghambat kelancaran dari upaya 

penanggulangan tersebut.  

1. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana operasional  

Kendala ini disampaikan oleh pihak BNN Kabupaten Malang yang 

diwakili oleh Bapak Bramatio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie 

Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang dalam penuturannya sebagaimana 

berikut. 

Kendala yang ada di BNN adalah masih terbatasnya angggaran dan 
sarana prasarana operasional dalam rangka penanggulangan narkoba 
di Malang. Padahal kasus narkoba cenderung naik tiap tahun. Tapi 
tidak apa-apa, dengan keterbatasan tersebut. Kami mau saja 
membuat jadwal rutin untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan 
penyuluhan di seluruh sekolah-sekolah maupun badan-badan 
pemerintah dan swasta yang ada di Samarinda, cuma yang jadi 
permasalahannya adalah tidak adanya dana, serta kurangnya sarana 
dan prasara untuk kegiatan operasional sehingga kami berjalan 
seperti apa adanya.103 

 
 

                                                
     103 Wawancara dengan Bapak Bramatio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

ditetapkan organisasi BNN vertikal sampai Pemerintahan Daerah (Pemda) 

Tingkat II. Dari sisi manajemn jalur komando langsung dari BNN ke 

BNNP (BNN Provinsi) dan BNNK (BNN Kabupaten/Kota) adalah suatu 

kekuatan dalam memberdayakan sumber daya. Namun dilihat dari sisi 

minimnya anggaran yang tersedia serta belum terpenuhinya sumber daya 

berkualitas di tingkatan organisasi BNNP dan BNNK maka kelemahan 

sektor ini menjadi kendala tersendiri. 

Secara nasional, anggaran untuk BNN turun drastis, dari Rp 2 miliar 

tahun 2015, menjadi Rp 400 juta di tahun 2016 atau hanya sekitar 20 

persen dari nilai tahun 2015.104 Hal ini tentu juga berdampak pada 

anggaran di BNN Kabupaten Malang. Akibat dari terbatasnya anggaran, 

maka perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BNN 

Kabupaten Malang masih terbatas. Kurangnya anggaran serta sarana 

prasarana operasional mengakibatkan program-program BNN Kabupaten 

Malang berjalan dengan serba terbatas, sehingga program-program 

tersebut belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten 

Malang, dan yang merasakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan 

tersebut hanya sebagian kecil masyarakat dari keseluruhan masyarakat 

Kabupaten Malang. 

Permasalahan terbatasnya sarana peralatan operasional yang dimiliki 

BNN Kabupaten Malang dalam penanggulangan penyalahgunaan 

                                                
104 Prokal.co. 20 Mei 2016. Kasus Narkoba Meningkat, Anggaran Terbatas, http://berau.prokal.co/ 
read/news/43613-kasus-narkoba-meningkat-anggaran-terbatas 
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narkotika disebabkan terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana 

peralatan tersebut. Anggaran yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Malang 

masih diprioritaskan untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bahaya 

narkoba. Selain itu, anggaran yang ada juga dialokasikan untuk perbaikan 

dan pemeliharaan untuk armada di lapangan maupun, fasilitas di dalam 

dan di luar ruangan kantor BNN Kabupaten Malang. Hingga saat 

penelitian ini dilakukan, anggaran untuk penambahan jumlah peralatan tes 

urine dan mobil operasional di BNN Kabupaten Malang masih dibahas.  

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan 

narkoba di kalangan pelajar 

Setidaknya terdapat dua hal yang menunjukkan kurangnya kesadaran 

masyarakat tersebut. Pertama masih adanya masyarakat atau orang tua 

malu melaporkan anaknya untuk direhabilitasi. Kedua, masih adanya 

sekolah yang menutup diri karena takut nama baik sekolah tercoreng. 

Kendala ini disampaikan oleh pihak BNN Kabupaten Malang yang 

diwakili oleh Bapak Bramatio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie 

Rehabilitasi BNN Kabupaten Malang dalam penuturannya sebagaimana 

berikut. 

Kendala di masyarakat adalah masyarakat khususnya para orang tua 
selama ini tidak ingin melaporkan anggota keluarganya ke BNN 
untuk direhabilitasi. Kayaknya mereka takut atau merasa malu 
terhadap orang lain atau tetangga jika ketahuan ada anggota 
keluarganya yang mengkonsumsi narkoba. Hal ini tentu dapat 
menghambat upaya kita dalam menanggulangi penyalahgunaan 
narkotika di kalangan pelajar. Kendala lainnya adalah adanya 
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sekolah-sekolah yang memiliki siswa pengguna namun masih 
menutup diri karena takut nama sekolah menjadi tidak bagus.105 

 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa selama ini masih 

terdapat masyarakat khususnya orang tua yang enggan melaporkan 

anaknya untuk direhabilitasi di BNN. Kondisi ini dikarenakan orang tua 

berupaya untuk menghindarkan keluarganya dari rasa malu apabila ada 

orang lain yang mengetahui anaknya terkena narkotika, sebab hal ini 

merupakan aib keluarga dalam pandangan masyarakat. Bahkan bisa jadi 

bagi orang tua yang tidak paham sepenuhnya merasa takut apabila 

melaporkan anaknya ke BNN maka akan ditangkap dan dipenjara oleh 

pihak Kepolisian. Selain itu, bisa jadi orang tua pun merasa tidak yakin 

bahwa obat yang dikonsumsi oleh anaknya merupakan obat terlarang atau 

narkotika. 

Hasil wawancara tersebut di atas sesuai dengan kondisi yang ada di 

BNN Kabupaten Malang sebagaimana disajikan berikut ini. 

Tabel 5 

Data Wajib Lapor Penyalahguna Narkotika di BNN Kabupaten Malang  

Usia Pelajar Tahun 2015 - 2016 

No. Tahun  Rentang Usia Jumlah 
(orang) 

1 2015 13 – 21 tahun 183 
2. 2016* 11 – 20 tahun 59 

Sumber: BNN Kabupaten Malang, diolah peneliti (2017) 
* Nopember 2016 

 

                                                
     105 Wawancara dengan Bapak Bramatio Tri Yoga Adji Laksono, Fasilitator Sie Rehabilitasi 
BNN Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017 di BNN Kabupaten Malang. 
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Berdasarkan data pada Tabel 5 tampak bahwa terdapat penurunan 

data jumlah penyalahguna yang melakukan wajib lapor di BNN Kabupaten 

Malang. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat atau orang tua 

enggan atau malu melaporkan anggota keluarganya ke BNN Kabupaten 

Malang untuk direhabilitasi. 

Dalam hal ini, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika 

memang terkadang menjadi dilema. Di satu sisi, kebanyakan masyarakat 

sudah mengetahui bahwa narkoba itu salah dan berbahaya, tetapi di sisi 

lain jika ada anggota keluarganya yang terjerat narkoba mereka enggan 

atau tidak berani melaporkannya dengan alasan takut dan malu. Takut 

kalau anggota keluarganya yang terjebak narkoba akan dipenjara. Malu 

jika orang lain mengetahui anaknya terkena narkotika. Pada umumnya 

masyarakat takut kalau harus melaporkan anggota keluarganya bahwa dia 

sudah terperangkap di dalam lingkaran narkoba. Padahal bisa jadi anggota 

keluarganya tersebut hanya penyalahguna dan bukan pengedar. 

Hal inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa 

pengguna sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu 

dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan justru harus mendapatkan 

perawatan. Pengguna adalah korban atau orang sakit sehingga harus 

disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkoba ini 

dikenal dengan istilah rehabilitasi. Kalau dijelaskan dengan bahasa formal, 

rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 
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wajar dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi 

ini sifatnya terbagi dua, yaitu bersifat sukarela dan bersifat wajib. Sukarela 

kalau pengguna yang dimaksud secara sukarela melapor dan juga sukarela 

menjalani rehabilitasinya. Sedangkan wajib karena berdasarkan putusan 

pengadilan.  

Wajib Lapor sendiri diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang 

dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau 

keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang 

belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial, salah satunya adalah BNN Kabupaten Malang. 

Lingkungan rehabilitasi pengguna narkoba sangat berbeda dengan 

lingkungan penjara. Seseorang yang masuk ke dalam rehabilitasi akan 

menjalani proses pengobatan atau pemulihan dan diawasi dengan ketat 

sehingga ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan 

hilang.  

Solusi atas kendala pertama ini menurut hemat penulis adalah 

mensosialisasikan pentingnya rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika 

dengan lebih gencar di semua lapisan masyarakat, khususnya di tingkat 

keluarga. Bagi masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak 

pengguna narkotika, disosialisasikan bahwa dalam Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipenjara, melainkan 
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direhabilitasi untuk disembuhkan. Namun hal ini belum tentu berlaku bagi 

pengedar atau bandar narkotika. Dengan demikian diharapkan masyarakat 

memiliki keberanian untuk melaporkan anggota keluarganya yang 

mengkonsumsi narkotika agar dapat direhabilitasi dan sekaligus membantu 

pihak BNN dan Kepolisian untuk menelusuri jaringan pengedar narkotika 

yang menjerumuskan pelajar tersebut. 

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentinya penanggulangan 

narkoba di kalangan pelajar juga terlihat dari masih adanya sekolah yang 

menutup diri karena takut nama baik sekolah tercoreng. BNN Kabupaten 

Malang dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika di 

kalangan pelajar di wilayah hukum Kabupaten Malang masih menemukan 

sekolah yang memiliki siswa pengguna namun menutup diri dari 

kerjasama dengan BNN Kabupaten Malang untuk melakukan razia dan 

sidak tes urine bagi para siswanya. Hal ini dikarenakan adanya rasa takut 

jika terdapat siswanya yang menjadi pengguna maka akan mencoreng 

nama baik dari sekolah tersebut di mata masyarakat dan dunia pendidikan. 

Padahal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kerjasama 

dari pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran 

narkotika di kalangan pelajar, mengingat usia mereka yang masih labil dan 

mudah dipengaruhi sehingga rentan terjerumus penyalahgunaan narkotika. 

Namun ternyata tidak semua sekolah bersedia bekerjasama dengan BNN 

Kabupaten Malang khususnya dalam melakukan kegiatan tes urien. Hal ini 

dikarenakan adanya kekuatiran jika terdapat siswanya yang positif sebagai 
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pengguna narkotika maka hal tersebut dapat merusak reputasi atau nama 

baik dari sekolah tersebut. 

Menurut penulis, masih adanya sekolah yang keberatan untuk 

melakukan razia dan tes urine dikarenakan takut nama baiknya tercoreng 

adalah sikap yang kurang dewasa. Sekolah tersebut memandang bahwa 

jika terdapat siswanya yang terbukti mengkonsumsi narkotika maka dapat 

mencoreng nama baik sekolah yang kemudian mempengaruhi pandangan 

wali murid sehingga akan memindahkan anaknya ke sekolah lain, atau 

bahkan masyarakat tidak tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah 

tersebut.  

Dapat dimengerti bahwa nama baik sekolah merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi kelangsungan proses pembelajaran di suatu 

sekolah. Bahkan setiap siswa di sekolah tentu diharapkan oleh sekolahnya 

untuk dapat mengharumkan nama baik sekolahnya. Dengan begitu maka 

nama sekolah akan dikenal baik oleh masyarakat secara luas baik di 

lingkungan sekitar sekolah maupun di ruang lingkup yang lebih luas. Jika 

nama sekolah sudah baik maka sekolah dapat lebih mudah menjalankan 

kegiatan belajar dan mengajarnya serta meningkatkan kualitas pendidikan 

serta sarana dan prasarana yang ada. Tetapi sesuatu yang diharapkan 

belum tentu bisa berjalan sesuai rencana. Nama baik sekolah bisa rusak 

dan tercemar akibat adanya perilaku atau kelakuan siswa pelajarnya yang 

tidak sesuai dengan aturan, nilai dan norma yang berlaku secara umum di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar 
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sekolah. Nama baik sekolah yang sudah susah payah dibangun dan 

dipertahankan habis-habisan bisa hancur seketika tatkala terjadi hal-hal 

yang membuat malu sekolah, baik oleh siswa maupun oleh guru dan staf 

karyawan sekolah. Terdapat beberapa perilaku atau perbuatan siswa yang 

bisa mencoreng atau merusak nama baik sekolah, di antaranya siswa 

melakukan aksi tawuran, hamil di luar nikah, berbuat kriminal, menenggak 

minuman keras, termasuk mengkonsumsi narkotika.  

Menanggapi sikap sekolah yang menutup diri karena takut nama 

baiknya tercoreng jika terdapat siswanya yang terbukti mengkonsumsi 

narkotika, penulis memandang bahwa pada dasarnya sikap sekolah 

tersebut hanya merupakan suatu bentuk dari ekspresi ketakutan yang 

berlebihan. Padahal bersama dengan BNN Kabupaten Malang, sekolah 

dapat mensosialisasikan dan menjelaskan kepada para wali murid dan 

masyarakat luas bahwa anak atau siswa yang mengkonsumsi narkotika 

statusnya adalah korban dari mafia narkotika, sehingga sang anak justru 

harus segera ditolong, dilindungi, dan diselamatkan masa depannya. 

Apabila hal ini dapat dipahami dengan baik oleh sekolah dan wali murid 

maka kendala ini dapat terselesaikan dengan baik. Artinya sekolah tidak 

akan menutup diri dan turut berperan serta dalam upaya penanggulangan 

narkotika di kalangan pelajar bersama dengan BNN Kabupaten Malang. 

Adapun solusi atas kendala kedua ini menurut hemat penulis adalah 

BNN Kabupaten Malang mengadakan acara perkumpulan semacam rapat 

yang mengundang guru-guru BK (Bimbingan dan Konseling) atau kepala 
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sekolah, kemudian BNN Kabupaten Malang memberikan sosialisasi 

bahwa jangan dibiarkan adanya pengguna di kalangan pelajar, tetapi 

diberikan solusi dan dicari akar permasalahannya. Jika dibiarkan maka 

dikuatirkan peredaran narkotika akan menyebar di sekolah tersebut. Hal ini 

harus dilakukan oleh BNN Kabupaten Malang karena penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar bukan hanya tugas mereka, tetapi juga 

memerlukan bantuan dan kerjasama dari pihak sekolah. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua faktor kendala yang dihadapi oleh BNN Kabupaten 

Malang dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan 

pelajar di wilayah Kabupaten Malang. Pertama, anggaran dan sarana 

prasarana operasional masih terbatas. Kedua, kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya penanggulangan narkoba di kalangan pelajar. 

Kedua faktor tersebut menjadi kendala yang cukup menghambat BNN 

Kabupaten Malang untuk melakukan upaya preventif, represif, dan kuratif 

dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.  

 


