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Abstract
The problem of narcotics, psychotropic and addictive substances (drugs) from day to day

increasing and more and more difficult to eradicate.1 The drug problem has become a national 
problem, even internationally.2 In 2014, the province of Riau ranks 18th in the number of cases of drug 
abuse retrospective case series, 90 453 cases (1.99%).2 Cases of drug abuse tend to rise when 
compared with the case of drug abuse in the year 2008 the number of cases 77 449 cases (1.83%). 6 Of 
the world drug situation development report 2014, note number data contained Based On BNN
Pekanbaru based on age are 327 cases with the age range of 15-29 are 226 users. Age> 30 years there 
were 101 drug abuse users.7This research study is a kind of descriptive research. 

Based on the data recovered from the various writings, so we try to do research by comparing
the results of research in the city of Pekanbaru. By taking 211 samples of Secondary school found that
the source of knowledge about drugs is of counseling at school as much as 100%. Based on data from
BNN city of Pekanbaru in 2014 found that the majority of drug users are at the age <30 years with 226
cases of the 327 cases. Drug users are already starting age <15 years with the discovery of four cases.
Based on the characteristics of respondents source of knowledge about many drugs obtained through
counseling at the place of education. 
 
Key word : drugs abuse, age, knowledge

PENDAHULUAN

 Masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dari hari ke hari 
semakin meningkat dan semakin sulit untuk diberantas.1 Masalah napza ini sudah 
merupakan masalah nasional, bahkan juga merupakan masalah internasional.2  Dari 
laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, di ketahui angka estimasi 
pengguna  Narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau 
sekitar 3,5%-7%1. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 ( 3,5%-7%) dengan 
estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan 
prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil.3 World Drug Report dari United 
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Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2012 menyatakan bahwa sekitar 
230 juta penduduk dunia merupakan pengguna narkoba dan 27 juta orang diantaranya 
adalah pecandu narkoba. Jumlah pengguna ini diduga akan meningkat sebesar 25% 
pada tahun 2050.4

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir 
sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk 
berusia 10-59 tahun di tahun 2008.5 Pada tahun 2014, pr opinsi Riau menempati 
peringkat ke 18 dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah kasusu 90.453 
kasus (1,99 %). Kasus penyalahgunaan narkotika ini cenderung mengalami kenaikan 
jika dibanding dengan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2008 de ngan 
jumlah kasus 77.449 kasus (1,83 %).6 

Sedangkan data Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Riau semester 1 
tahun 2012 menyebutkan, kasus narkoba yang terungkap di Riau sebanyak 374 kasus 
dengan jumlah tersangka sebanyak 573 orang. Kota Pekanbaru menduduki peringkat 
teratas dengan jumlah kasus sebanyak 65 kasus.7 Beberapa kasus penyalahgunaan 
narkoba saat ini, penyalahgunanya tidak hanya dari kalangan dewasa saja, tetapi 
sudah merambah ke kalangan remaja. Hal ini terbukti dari hasil survey Badan 
Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2009 mendapatkan data bahwa prevalensi 
penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 4,7% atau 
sekitar 921.695 orang.8 Sedangkan menurut data dari BNNP Riau tahun 2011, jumlah 
temuan kasus narkoba pada remaja sebanyak 38 kasus (4,5%). 34 k asus (89,5%) 
diantaranya berumur 16-19 tahun.8 

Dari data di atas, jelas bahwa hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itu perlu 
suatu upaya untuk mencegah bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba di 
kalangan remaja. Kegiatan-kegiatan yang membatasi dampak penyalahgunaan 
narkoba terhadap remaja harus digalakkan, salah satunya dengan cara meningkatkan 
pengetahuan dan sikap para remaja terhadap narkoba melalui peran aktif bimbingan 
konseling dan penyuluhan.9  
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Sumber : http://assets.kompasiana.com/statics/files/14235556531543598624.jpg?t=o&v=700
 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Selain 

narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Pisikotropika dan Zat 
Adiktif lainnya.Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau sintetis 
maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. Sedangkan Psikotropika adalah zat alamiah atau sintetis bukan 
narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan 
perilaku.11  

Narkoba adalah zat yg dibutuhkan oleh manusia terkait dengan kepentingan 
ilmiah.Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di 
bawah kendali ahli medis.Namun demikian dalam perkembangannya menjadi 
barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk 
kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.11 
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1. Candu adalah zat yang dihasilkan dari tanamaan berbunga papaver 
somniferum L,yang berisi bahan zat kimia aktif. Yang sebagian besar 
mengandung zat yang mempunyai daya kecanduan sangat besar,sehingga 
merugikan kesehatan.

2. Heroin adalah zat yang dihasilkan oleh pohon candu, yang mempunyai daya 
adiktif sebesar 30 kali candu kasar, nama lain nya adalah putaw yang 
memberikan efek senang sesaat. 

3. Depresan adalah zat yang menekan susunan syaraf pusat dengan akibat rasa 
tenang dan mengantuk. 

4. Stimulan adalah zat yang abila digunakan menimbulkan stimulus atau 
rangsangan yang bersifat bersemangat, gembira berkhayal tinggi, percaya 
tinggi besar dan mempunyai energi tidak terbatas. Contoh nya seperti shabu- 
shabu dan ekstasi. 

5. Pil ekstasi adalah berbentuk tablet dengan berbagai warna,bentuk,nama dan 
logo. Pil ini mengakibatkan hati menjadi gembira berlebihan,keinginan 
bergerak dalam musik dan lain-lain. 

6. Inhalan adalah zat yang mudah menguap seperti campuran cat, lem, dan 
sejenisnya.Penyalahgunaan inhalan adalah dengan cara menghirup uap-uap 
dari zat-zat tersebut. 

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi 
mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa 
yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari 
bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan 
kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali 
dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita 
senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi 
yang berdampak 19 l angsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa 
khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh 
narkoba.Usia remaja adalah usia dimana anak membutuhkan perhatian lebih dari 
orang tua. Sebab di usia seperti itu anak berusaha mencari identitas diri. Jiwa 
remaja penuh gejolak dan pemberontakan.11  

Gejolak ingin mendapatkan pengakuan atas keberadaannya, ingin 
mendapatkan kepercayaan, ingin mendapatkan penghargaan, ingin berprestasi, 
ingin menunjukkan keberanian, dan ingin mendapatkan kebebasan dan 
kemandirian.Kecenderungan anak melakukan penyalahgunaan narkotika tidak 
dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua. Sekalipun lingkungan 
seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya, mempunyai pengaruh yang besar bagi 
anak, tetapi apabila orang tua dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, 
maka pengaruh lingkungan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.12  
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Di masa modern sekarang ini peredaran narkotika sudah tidak bisa ditolerir, 
tidak memandang lingkungan dan usia. Banyak anak-anak yang masih 
memerlukan bimbingan dalam proses peralihan menuju kedewasaan, terserang 
atau tergoda oleh narkotika. Walaupun telah diadakan penyuluhan- penyuluhan 
beberapa kali di sekolah-sekolah tapi narkotika tetap merasuki pikiran para pelajar 
yang masa depannya masih dipertanyakan. Masa depan yang seharusnya menjadi 
tujuan atau akhir dari perjuangan para pelajar dimasa-masa sekolah kini 
dipertanyakan statusnya.12 

Jika narkotika terus berkembang dan menggoda para pelajar agar 
mengalihkan pandangannya pada narkotika maka para pelajar yang akan menjadi 
penerus bangsa akan kandas di tengah jalan. Sekolah merupakan tempat yang 
tepat bagi para pelajar untuk melakukan berbagai kegiatan yang positif, 
mengembangkan bakat dan minatnya agar tidak terjemurus kepada 
penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, tentunya pelajar jauh lebih lama berada di 
keluarganya dibandingkan dengan berada di sekolah.Oleh sebab itu, orang tua 
jauh lebih berperan untuk menjaga, dan mengawasi anaknya agar tidak terjerumus 
kepada penyalahgunaan narkotika.Generasi muda saat ini perlu memiliki 
kesadaran akan pentingnya manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya, serta 
kesadaran akan pentingnya pengembangan potensi setiap individu untuk 
membentuk Indonesia yang bermartabat, maju, dan bebas dari narkotika.Berikut 
adalahpenyebab Penyalahgunaan Narkoba:13  

a. Kegagalan yang di alami dalam kehidupan 
Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang 
orang tua dapat menyebabkan timbulkan penyalahgunaan narkoba di 
kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam 
berkarir tetepi kurang memberi perhatian kepada keluarga, adanya 
perselisihan di keluarga hingga mengalami kehancuran (Broken Home). 

b. Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat. 
Menurut teori Waddington, mengenai “develope mental land scape”, jika 
seorang anak di tempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah 
bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika 
lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi anak tersebut. Dengan demikian 
untuk mencegah penggunaan narkoba, maka land scape (lingkungan) yang 
baik saat ini adalah lingkungan Islam. Sebagai orang tua seharusnya dapat 
memperingatkan anaknya agar tidak bergaul dengan teman yang berakhlak 
tidak baik.

c. Kurangnya siraman agama 
Untuk memerangi narkoba, upaya yang perlu di lakukan adalah 
membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang 
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positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena, pada zaman sekarang 
ini sangt sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siraman agama. 

d. Keinginan untuk sekadar mencoba 
Keyakinan bahwa bila mencoba sekali takkan ketagihan adalah salah satu 
penyebab penggunaan narkoba, karena sekali memakai narkoba maka 
mengalami ketagihan dan sulit untuk di hentikan. Maka dari itu, bila 
seseorang ingin terhindar dari narkoba, harus dapat menjauhkan dirinya 
dari hal-hal yang memungkinkan untuk mencoba dan bersentuhan dengan 
narkoba.  
 
 

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian : data 
BNN. Subjek dan Objek Penelitian : Pelajar di kota Pekanbaru Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian : 211 sampel. Sumber Data tambahan : BNN
 
 

HASIL PENELITIAN

PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERASARKAN RANKING 
TAHUN 2008, 1011, 2014 
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Sumber : Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba 
Tahun Anggaran 2014, Badan Nasioanal Narkoba Republik Indonesia.

 
Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di 

propinsi Riau menagalami kenaikan. 
 

 
 
Daftar Pengguna Penyalahgunaan Narkotika Di Pekanbaru Yang Digolongkan 

Berdasarkan Usia Pengguna. 
No Usia Pengguna (Thn) Jumlah(Org) 
1 0-15 4 
2 16-19 50 
3 20-24 88 
4 25-29 84 
5 >30 101 

Jumlah  327 
Sumber: Data BNN Kota Pekanbaru, 2014 

 
Berdasarkan data di atas didapatkan bahwa usia terbanyak penyalahgunaan 

narkoba di kota Pekanbaru adalah usia <30 tahun sebanyak 226 kasus. 

Karakteristik Responden sekolah menengah 

Karakteristik N =211 
Umur
15 tahun 
16 tahun 
17 tahun 

 
130 (62%) 
59 (28%) 
22 (10%) 

JenisKelamin
Laki- laki 
Perempuan 

 
130 (62%) 
81 (38%) 

SumberPengetahuanNapza
Penyuluhan di Sekolah 
Media 
(Koran, majalah, internet) 
Orangtua 

 
211 (100%) 
187 (89%) 

 
58(27%) 
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Tempattinggal
Dengan orangtua 
Rumahkos 
Dengansaudara 

 
203  (96%) 
3 (1,4%) 
5 (2,4%) 

Pekerjaanorangtua
Pegawai swasta 
PNS 
Wirausaha 

 
200 (95%) 
8 (3,8%) 
3 (1,4%) 

KESIMPULAN
Bedasarkan data dari BNN kota Pekanbaru 2014 didapatkan bahwa pengguna 
narkoba terbanyak berada pada usia < 30 tahun dengan jumlah 226 kasus dari 327 
kasus. Pengguna narkoba sudah dimulai dari usia < 15 tahun denagn 
ditemukannya 4 kasus. Berdasarkan karakteristik responden sumber pengetahuan 
tentang Napza banyak didapatkan melalui penyuluhan di tempat pendidikan. 
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