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KATA PENGANTAR 

 

     Dengan mengucapkan syukur alhamdullillah kami panjatkan keHadirat Allah SWT atas 

terlaksananya program pengabdian masyarakat STIMA IMMI yang berkerja sama dengan 

Badan Narkotika Nasional (BNN). 

     Adapun bentuk kegiatannya adalah penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya 

penggunaan obat-obatan psikotropika yang berpengaruh terhadap kesehatan , sosial, dan 

generasi penerus bangsa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah 

dalam penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkoba. 

     Suatu keberhasilan bagi STIMA IMMI untuk menghasilkan karya-karya nyata dan lulusan 

yang berkarakter dalam mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh generasi 

penerus. Kegiatan PPM STIMA IMMI ini melibatkan Dosen, Mahasiswa dan Peserta Didik 

dari Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Jakarta. Dalam karya nyata. 

     Akhirnya kepada semua pihak khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), Panti Sosial 

Bina Remaja (PSBR) dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAA) yang telah 

membantu terwujudnya kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan PPM STIMA IMMI 

ini, serta atas nama Civitas Akademika STIMA IMMI kami ucapkan terima kasih . 

       Jakarta, 1 Februari 2014 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkoba 

merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi 

apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat 

menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa 

pemakainya. 

     Penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat 

kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang 

hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan 

narkoba oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, 

mereka mungkin belum mengerti tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Oleh karena 

itu kami para Dosen dan Mahasiswa/i, dari STIMA IMMI mengadakan kegiatan 

penyuluhan mengenai bahaya obat psikotropika di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan 

Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama (PSAA), guna membekali generasi muda dari 

bahaya narkoba. 

     Dalam rangka salah satu kegiatan utama disetiap perguruan tinggi (Tri Dharma) 

adalah pengabdian masyarakat, maka kami segenap perwakilan dari Kampus STIMA 

IMMI mengadakan kegiatan PPM untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya obat 

psikotropika, yang berguna agar generasi muda dapat terhindar dari penggunaan dan 

bahaya narkoba. 

 

B. Identifikasi Masalah 

    Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu 

narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah 

usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba 

biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini 

sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan 

inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam 

lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu 

kemudian mengalami ketergantungan. 



 

PENJELASAN 

 

A. Obat Psikotropika 

     Menurut UU RI No 5 / 1997, Psikotropika adalah : zat atau obat, baik alamiah 

maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan 

perilaku. 

Psikotropika terdiri dari 4 golongan : 

 Psikotropika Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat 

mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi. 

 Psikotropika Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat 

digunakan dalan terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine. 

 Psikotropika Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital. 

 Psikotropika Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat 

luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : 

Diazepam, Nitrazepam ( BK, DUM ). 

 

 

 

 

 

 



B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba 

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu: 

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, 

kecemasan, dan depresi serta kurangya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan 

narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang 

mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan 

individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Ciri-ciri 

remaja yang mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba: 

a. Cenderung memberontak 

b. Memiliki gangguan jiwa lain, misalnya : depresi, cemas. 

c. Perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang ada 

d. Kurang percaya diri 

e. Mudah kecewa, agresif dan destruktif 

f. Murung, pemalu, pendiam 

g. Merasa bosan dan jenuh 

h. Keinginan untuk bersenang – senang yang berlebihan 

i. Keinginan untuk mencaoba yang sedang mode 

j. Identitas diri kabur 

k. Kemampuan komunikasi yang rendah 

l. Putus sekolah 

m. Kurang menghayati iman dan kepercayaan. 

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti 

keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. 

Lingkungan keluarga : 

a. Komunikasi orang tua dan anak kurang baik 

b. Hubungan kurang harmonis 

c. Orang tua yang bercerai, kawin lagi 

d. Orang tua terlampau sibuk, acuh 

e. Orang tua otoriter 

f. Kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya 

g. Kurangnya kehidupan beragama. 

Lingkungan Sekolah : 

a. Sekolah yang kurang disiplin 

b. Sekolah terletak dekat tempat hiburan 



c. Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan 

diri secara kreatif dan positif 

d. Adanya murid pengguna NAPZA. 

Lingkungan Teman Sebaya : 

a. Berteman dengan penyalahguna 

b. Tekanan atau ancaman dari teman. 

Lingkungan Masyrakat / Sosial : 

a. Lemahnya penegak hukum 

b. Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. 

     Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selau membuat seseorang kelak menjadi 

penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin 

besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari 

kasus demi kasus. 

     Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya / pergaulan tidak selalu 

sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena 

faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan 

cukup kominikatif menjadi penyalahgunaan narkoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika 

     Penyalahgunaan Narkotika akan mempengaruhi sifat seseorang dan menimbulkan 

bermacam-macam bahaya antara lain : 

1. Terhadap diri sendiri. 

 Mampu merubah kepribadiannya 

 Menimbulkan sifat masa bodoh 

 Suka berhubungan seks 

 Tidak segan-segan menyiksa diri 

 Menjadi seorang pemalas 

 Semangat belajar menurun 

2. Terhadap keluarga 

 Suka mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri 

 Mencemarkan nama baik keluarga 

 Melawan kepada orang tua 

3. Terhadap masyarakat 

 Melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat 

 Melakukan tindak kriminal 

 Mengganggu ketertiban umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGGARAN BIAYA 

 

Honor Nara Sumber : 2 orang x Rp 750.000   =  Rp 1.500.000 

Honor  Pendamping : 11 orang x Rp300.000   =  Rp 3.300.000 

Konsumsi  : 120 dus x Rp10.000    =  Rp 1.200.000 

Kaos   : 40 Buah x Rp 60.000   =  Rp 2.400.000 

Honor Mahasiswa : 8 orang x Rp 100.000                           =  Rp 800.000 

- Kepanitiaan       =  Rp 500.000 

- Spanduk        =  Rp 200.000 

- Penggandaan Laporan dan Dokumentasi    =  Rp 500.000 

TOTAL               Rp 10.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSUNAN PENYELENGARA 

 

Penanggung Jawab     : Ketua STIMA IMMI 

  Dr. Zulkifli Rangkuti, M.Si. 

Pembina     : Ketua Program Studi S1 

  Drs. Rokhmad Slamet, MM. 

  Ketua Program Studi S2 

  Dr. Boyke Setiawan, MM. 

  Pembantu Ketua 1 

  Hj. Sri Wahyuningsih, SE, MM. 

Ketua LPPM     : Ir. Nyayu Siti Rahmaliya, MM 

Sekretaris     : Rajes Kumar (Semester V) 

Bendahara     : Asri Yusniar (Semester V) 

Dosen Pendamping    : Hadi Mulyo Wibowo, SH. MM 

        Indri Astuti, S.Pd, MPd, MM 

        Akka Latifah, SE, MM 

Sie Dokumentasi    : Ahdi Mualim (Semester V) 

 Rian Firmansyah (Semester V) 

Sie Konsumsi     : Karunia Dwi Putra (Semester V) 

       Dyah Ratna k. (Semester V) 

Peserta      : 90 orang dari PSBR 

        80 orang dari PSAA Putra 3 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

 

1. Para peserta penyuluhan diharapkan lebih mengetahui bahaya penggunaan obat 

psikotropika. 

2. Diharapkan kepada para generasi penerus dapat menghindari bahaya obat psikotropika 

yang sekarang sedang melanda kalangan muda saat ini. 

3. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang 

bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk 

4.  Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan 

ketentraman umum. 

5. Menimbulkan dampak negative yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik 

maupun psikologis. 

 


