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Sepakbola Menjelma Agama: Fanatisme, Agresi, dan Sabtu 
Nelangsa Aremania

Reza Amarta Prayoga
adalah ASN Peneliti Sosiologi 
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Desa, dan Konektivitas Badan Riset 
dan Inovasi Nasional. Beliau dapat 
dikontak melalui reza010@brin.go.id

Sumber Gambar: https://wallpapercave.com/
arema-wallpapers

Tepat 1 Oktober 2022, yang muncul 
penanda historis Sepakbola Liga 1 
Indonesia ketika Persebaya akhirnya 

dapat mengalahkan Arema di kandangnya 
(Tim Detik Jatim, 2022). Dalam sejarahnya, 
laga Arema dan Persebaya niscaya selalu 
penuh rivalitas. Rivalitas ini menyertakan 
wacana  pelbagai kontroversi dalam konteks 
persaingan dan eksistensi  sebagai “klub 
penguasa di Jawa Timur”. rivalitas tersebut 
tentu saja termanifestasikan pula pada aras 
basis fans fanatik yakni Aremania dan Bonek. 
Pandangan Sukmono, (2015) mempertegas 
rivalitas dua klub besar Jawa Timur tersebut 
dengan menyebutkannya sebagai “dark side” 
komunikasi antar budaya yang kerapkali 

lekat stereotip, prasangka, dan etnosentrisme 
mengarah rasisme di antara keduanya. 
Kerapkali, Chant, yel—yel, dan tarian bernada 
kebencian ramai terumbar baik di dalam 
maupun di luar pertandingan.

 Pada 1 Oktober 2022, menjadi 
penanda malam kelabu sepak bola Indonesia. 
Pertandingan sepak bola yang semestinya 
berjalan dengan damai, sportifdan respect, 
ternoda dengan bergelimpangnya lebih dari 
100 jasad manusia. Kedatangan masif para 
Aremania ke Stadion untuk mendapatkan 
penghiburan atraksi Sepakbola berubah 
menjadi tontonan “berdarah”. Kedatangan 
mereka justru mengantarkan nyawa, tidak 
terbanyangkan, bahwa stadion Kandang Singo 
Edan, menjadi saksi bisu atas tragedi nelangsa 
dan edan sabtu malam itu. 

Benarkah Sepakbola Arema sudah bagaikan 
Agama bagi Aremania?

 Jiwa—jiwa sejati Aremania ini terukir 
jelas dalam setiap nyanyian yang mengiringi 
pertandingan Arema dimana pun. Dinukil dari 
satu lagu chant Aremania berjudul “Satu Cinta 
Arema” dengan penggalan lirik, yakni “Kami 
selalu disini, Kau takan pernah sendiri, Jiwa dan 
raga kami Untukmu arema”(Aremafanstv, 2019). 
Lirik ini sejatinya memberikan penegasan 
bahwa Arema sudah mandarah daging bagi 
nadi Aremania, bahkan jiwa dan raganya 
pun rela mereka korbankan demi Arema. Hal 
ini menujukkan ketaatan dan   representasi, 
bahwa fanatisme terhadap sepakbola dapat 
mereposisi atau bahkan setara dengan agama. 
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Hal  sama juga diajukan oleh Sitorus, (2010) 
tentang gairah sepakbola dan agama dengan 
sebuah premis, “dapatkan sepakbola menjelma 
menjadi agama?” 

 Secara sosiologis, sepakbola sebagai 
agama dapat dibenarkan. Sepakbola semacam 
agama baru, yang setara bahkan mereposisi 
nilai agama sungguhan (Kansong, 2018). Hal 
ini merujuk pada pemikiran Edge, (2012) dan 
Firdaus, (2018) bahwa fanatisme pendukung 
sepakbola yang bisa juga disebut penggemar 
bola atau fans fanatik memiliki ketaatan 
dan loyalitas yang luar biasa pada klub yang 
dicintainya. Hal apapun akan dilakukan 
jemaatnya demi klub tercinta. Fans fanatik 
ini ibarat jemaat atau umat, stadion adalah 
pusat peribadatannya, manajer atau pelatih 
adalah Nabinya, dukungan di stadion adalah 
manifestasi ritual kultus peribadatan, dan 
pemain adalah pendetanya serta dirigen fans 
di stadion bisa diposisikan sebagai “imam 
peribadatan” dalam pemujaan menyanyikan 
chant (Detik.com, 2018). Bahkan trofi juara 
kompetisi, kemenangan setiap pertandingan, 
dan ritual konvoi juara bagaikan mukjizat yang 
melengkapi ritus sepakbola sebagai agama. 
Maka tidak dapat dipungkiri bahwa ketika suatu 
tim sepakbola kalah dalam pertandingan, sama 
halnya dengan tercerabutnya kehormatan dan 
harga diri sebuah agama sungguhan yang layak 
dibela sekalipun nyawa taruhannya.

 Tak pelak, dalam konteks Arema dengan 
Aremania ataupun Bonek dengan Persebaya 
saat ini merupakan kelindan erat ketaatan, 
kepatuhan, dan loyalitas tanpa batas antara 
klub sepakbola dan basis fans. Hal dapat 
disinyalir menjadi manifestasi bahwa klub 
sepakbola tak ubahnya seperti suatu agama, 
yang mana jika kehormatan dan harga dirinya 
dijatuhkan melalui suatu pertandingan maka 

layak untuk dibela mati—matian. Maka dari 
itu, gesekan permusuhan antara Aremania 
dan Bonek menjadi suatu gengsi yang penuh 
aroma rivalitas dari keduanya (Rendragraha, 
2017). Terlebih secara administrasi, wilayah 
Malang dan Surabaya sangat berdekatan 
sehingga syarat akan gengsi dan harga diri. Hal 
ini juga menjadi pemantik embrio persaingan 
menjurus kebencian, dan aksi—aksi destruktif 
di luar lapangan seperti sweeping (Saleh, 2016), 
perusakan, dan perampasan dari kedua fans tim 
tersebut sering terjadi (Hajarani, 2020; Pradana, 
2022).

Sabtu Kelam bagi Aremania: Fanatisme dan 
Perilaku Agresi

 Berdasarkan temuan Yasin (2019), dan 
Agriawan (2016) menunjukkan fanatisme 
merupakan tindakan kecintaan dari pendukung 
suatu tim sepakbola, bahkan bentuk kecintaan 
dapat melewati logika normalitasnya. Selain 
itu, fanatisme berlebih ini bahkan dapat 
berujung pada tindakan agresif yang destruktif 
cenderung brutal tidak hanya menjangkiti 
pada ranah riil tetapi ranah virtual bagi basis 
pendukung tim sepakbola (Wirawanda, 2019). 
Seringkali, fans atau suporter sepakbola lekat 
dengan pelabelan fanatisme berlebih, kegilaan, 
konflik, dan aksi brutal agresif (Sukmono, 
2015). Merujuk juga pada pandangan Jeil 
Jenson (dalam Storey, (2008) fans sebagai 
basis kelompok penggemar indentik dengan 
perilaku berlebihan dan dekat dengan kegilaan. 
Antusianisme Fans sepakbola kebanyakan 
sangat militan untuk mendukung dan membela 
tim sepakbola kesayangannya, karena tim yang 
berjuang di lapangan membawa gengsi dan 
harga diri yang dipertaruhkan. 

 Perjuangan mati—matian fans 
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sepakbola atau sering disebut sebagai pemain 
keduabelas, seringkali menampakkan aksi 
agresi dengan melempar batu atau botol ke 
lapangan dan chant rasis untuk melakukan 
intimidasi kepada mental tim lawan. Dalam 
konteks Aremania, seringkali muncul suatu 
keyakinan bahwa ”Tim lain boleh menang di 
kandang Singo Edan asalkan Jangan Persebaya”. 
Hal ini bisa jadi sebagai salah satu pemicu 
rivalitas yang menyebabkan perilaku agresif 
Aremania kepada Tim Persebaya.

 Selain itu, Sukmono, (2015) 
menggarisbawahi bahwa fanatisme dan 
agresifitas berlebihan yang ditunjukkan 
oleh kedua basis fans Aremania dan Bonek 
ditunjang dari beberapa hal pemantik, yakni 
pertama, stereotip Bonek (sekumpulan anak 
muda pengangguran dan tidak memiliki uang) 
seringkali menjadi pengganggu dan perusuh—
Bondo Nekat—menebarkan anarkisme dan 
berbuat kriminalitas serta ancaman yang dapat 
menimbulkan efek kecemasan bagi masyarakat 
umum ketika melihat Bonek. Stereotip 
pada bonek ini terus direproduksi sehingga 
menimbulkan rasa kebencian dengan fans yang 
berseberangan. Kedua, sikap etnosentrisme 
(sikap yang melihat budaya atau suku lain 
lebih rendah). Bonek yang rerata berasal dari 
Surabaya menganggap Aremania dari Malang 
secara wilayah lebih inferior (Malang termasuk 
wilayah pinggiran atau kota kedua di Jawa 
Timur), karena superioritas Surabaya sebagai Ibu 
Kota Provinsi. Baik Bonek dan Arema, keduanya 
sama—sama merasa lebih baik dan superior 
sehingga aroma rivalitas sangat kuat dan tajam. 
Ketiga, seringkali chant—chant atau yel—yel 
dari masing kelompok supporter menyisipkan 
lirik yang rasis berujung nada kebencian, seperti 
lantunan lirik yang sering didengungkan oleh 
Aremania, “Bonek Jancok yang tak pernah 

sekolah, Bonek Jancok..” Jancok (sialan, keparat, 
berengsek) merupakan kata umpatan yang 
berasal dari Jawa Timur. Lagu rasis lainnya yakni  
“…Bonek Mania..Gembel—gembel Surabaya…
Bonek jancook dibunuh saja…”. Selain itu, faktor 
yang memengaruhi perilaku agresif yang tidak 
baik dan fanatisme dari suporter sepakbola 
yaitu faktor kedaerahan, dan faktor lingkungan 
sosial (Yasinta, 2019). 

 Di sisi lain, mengesampingkan rivalitas 
keduanya baik dari Arema (Aremania) dan 
Persebaya (Bonek). Merujuk kejadian tanggal 
1 Oktober 2022 yang menelan ratusan nyawa 
jiwa di Kanjuruhan dipicu perilaku agresif. 
Kejadian ini dipicu adanya pitch invasion, 
tembakan gas air mata ke tribune penonton, 
dan limitasi tim medis (Setiawan, 2022). 
Agresifitas para Aremania melewati pagar 
pembatas dan masuk ke lapangan (pitch 
invasion) menyebabkan bentrok dengan pihak 
keamanan. Invasi lapangan oleh suporter 
Aremania adalah wujud kekecewaan atas 
kekalahan. Selain itu, bentrokan dengan pihak 
keamaan yang terjadi akibat pitch invasion 
ini justru menimbulkan kepanikan yang luar 
biasa. Tembakan Gas Air Mata oleh aparat 
untuk memukul mundur justru membuat para 
Aremania mengalami kepanikan. Kepanikan 
ini membuat penumpukan massa pada jalur 
pintu keluar stadion sehingga korban didapati 
mengalami trauma akibat terinjak—injak, dan 
sesak nafas (Hartik, 2022). Kejadian perilaku 
agresif yang justru kebanyakan menimbulkan 
efek destruktif fisik, materi, dan bahkan 
jatunhya korban jiwa.

 Peristiwa Kanjuruhan yang 
menyebabkan ratusan nyawa melayang 
ini menjadi catatan kelam di Sepakbola 
Indonesia dan Dunia. Fanatisme sejatinya 
tidak menjadi persoalan jika tidak berkelidnan 
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dengan perilaku agresif yang cenderung 
brutal. Fanatisme dari suporter justru menjadi 
kemenarikan dari sepakbola itu sendiri. Banyak 
pesepakbola terkenal hingga klub—klub bola 
luar negeri yang begitu takjub dengan fanatisme 
suporter di Indonesia. Hal ini sebenarnya 
menjadi modal yang baik untuk membangun 
sepakbola Indonesia yang lebih baik. Sudah 
saatnya kejadian ini dijadikan pembelajaran 
menyeluruh bagi suporter dan stakeholder 
sepakbola Nasional. Tinggalkan anarkisme, 
kebencian, kebrutalan, dan rasisme dalam 
sepakbola yang faktanya sangat menjunjung 
tinggi nilai—nilai sportifitas. Pembenahan 
pada sektor kelembagaan nasional yang 
bersinggungan dengan sepkabola juga 
menjadi sangat urgent.  Dukungan secara sehat 
dan positif bagi tim sepakbola kesayangan agar 
peristiwa Kanjuruhan menjadi pertama dan 
terakhir di sepakbola nasional dan dunia. Sekali 
lagi, duka Kanjuruhan, duka kita bersama “Tak 
Ada Sepakbola Seharga Nyawa Manusia”.
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Meningkatnya penyalahgunaan zat-zat 
adiktif seperti Narkotika, Psikotropika 
dan Zat Adiktif (Napza) atau lebih 

dikenal dengan istilah narkoba (narkotika 
dan obat-obatan berbahaya), selain sangat 
berbahaya bagi tubuh, juga menjadi masalah 
bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. 

 Di Indonesia peningkatan 
penyalahgunaan narkoba meningkat drastis 
pada 1990-an ketika ekstasi, sabu-sabu, 
dan heroin memasuki pasaran Indonesia. 
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
setiap tahunnya semakin meluas dan sangat 
mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, 
melainkan juga menjangkau ke perdesaan 
(Pusat Data dan Informasi, Kementerian 
Kesehatan RI, 2014). Laporan hasil penelitian 
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diketahui 
bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba 
di Indonesia menyebar di seluruh wilayah 
Indonesia meliputi 34 provinsi (BNN, 2020). 
Bahkan wakil presiden (Ma’ruf Amin) dalam 
sambutannya pada acara Hari Anti Narkoba 
Internasional (HANI) 26 Juni 2021, tahun 2017 
angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
sudah mencapai 3,3 juta, dan dalam tahun 2019 
meningkat menjadi 3,6 juta (CNN Indonesia, 

2021). Data lain, yaitu dari hasil penelitian 
BNN dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) 
pada tahun 2021, ditemukan yang pernah 
mengkonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 
orang pada tahun 2019 dan naik menjadi 
4.827.619 pada tahun 2021. 

 Peningkatan penyalahgunaan narkoba 
dipengaruhi oleh agresifnya para pengedar 
dan bandar narkoba. Menurut keterangan 
informan baik dari instansi pemerintah maupun 
masyarakat termasuk penyalahguna, bahwa 
pada umumnya strategi yang dilakukan oleh 
pengedar adalah dengan membujuk sasaran 
dengan informasi  yang seolah-olah narkoba 
itu bisa membantu mengatasi masalah hidup 
yang sedang dialami  dan memberikan dengan 
cuma-cuma tanpa harus membayar. Setelah 
sasaran berhasil terpengaruh untuk mencoba 
sekali dua kali dan kemudian menjadi ketagihan, 
maka ketika ditawari lagi akan langsung mau 
dan harus membayar (Data wawancara pada 
penelitian lapangan di Kepulauan Bangka 
Belitung tahun 2021). Dengan demikian bahwa 
strategi yang dilakukan oleh pengedar secara 
perlahan tapi mengenai sasaran. Bisa diduga 
pula setelah kecanduan akan menambah 
pengeluaran untuk narkoba, sementara 
pendapatannya tidak meningkat maka ada 
kemungkinan terpikir untuk ikut terlibat 
sebagai pengedar, dengan cara yang sama, 
begitu seterusnya. 

Strategi Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba Melalui Tri Sentra Pendidikan

 Salah satu strategi untuk memerangi 
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narkoba yaitu melalui jalur pendidikan di  
lingkungan tempat seseorang berada yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 
dan lingkungan masyarakat. Tiga lingkungan 
pendidikan tersebut dikemukakan oleh Ki 
Hajar Dewantoro dikenal sebagai  Tri Sentra 
Pendidikan. Tri Sentra Pendidikan atau Tiga 
Pusat Pendidikan, yang menerangkan bahwa 
pendidikan berlangsung di tiga lingkungan 
yaitu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Ketiganya memiliki peran di dalam proses 
pendidikan, serta saling mengisi dan 
memperkuat satu dengan yang lainnya. 
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya 
pada pemerintah semata, namun termasuk 
juga keluarga dan masyarakat. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 
bahwa “Satuan pendidikan adalah kelompok 
layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur formal, nonformal, 
dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan (pauddikmassulut.kemdikbud.
go.id, 2018).

Pencegahan Di lingkungan Keluarga

 Pencegahan melalui lingkungan 
lingkungan keluarga akan lebih efektif jika 
dilakukan sejak dini, yaitu melalui pendidikan  
keluarga. Dalam Undang Undang (UU) Nomor 
52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,  
disebutkan bahwa keluarga sebagai unit 
terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri 
dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu 
dan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan 
yang pertama bagi perkembangan individu 
anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan 
berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal 
pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui 

keluarga, dalam dunia pendidikan disebut 
pendidikan informal. Pembelajaran yang 
terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari 
pada saat terjadi interaksi antara anak dengan 
keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan 
bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua 
mempunyai peran yang sangat penting dalam 
membentuk dan mengembangkan karakter 
dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas 
keluarga, maka kemungkinan besar anak akan 
tumbuh dan berkembang kepribadian dan 
karakternya yang berkualitas pula.

 Pendidikan keluarga merupakan  dasar 
pendidian bagi anak, terutama terkait dengan 
nilai-nilai agama,  budi pekerti, bersikap dan 
berperilaku serta cara pandang terhadap 
sesuatu, yaitu menanamkan kepada anak 
dan anggota keluarga lain akan hal-hal baik 
yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak 
baik agar dihindari/dijauhi oleh anak dan 
seluruh anggota keluarga. Idris dan Jamal 
(1992) menyatakan bahwa orang tua harus 
bisa memberikan dasar pendidikan, sikap, dan 
keterampilan dasar seperti pendidikan agama, 
budi pekerti, etika sopan santun, kasih sayang, 
rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi 
peraturan dan menanamkan kebiasaan-
kebiasaan. Dengan penanaman dasar 
pendidikan tersebut sejak dini diharapkan akan 
membentuk kepribadian yang baik pada anak 
dan keyakinan agama yang kuat yang bisa 
membentengi anak dari pengaruh-pengaruh 
buruk/ negatif dari luar lingkungan keluarga. 
Dalam hal ini akan menjadikan anak memiliki 
karakter kepribadian yang baik sehingga bisa 
menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang 
tidak baik termasuk bujukan-bujukan untuk 
menggunakan narkoba. Terlebih lagi pada era 
sekarang ini yang disebut dengan era digital/
milenial. 
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 Di era milienial penggunaan teknologi 
komunikasi seperti smartphone  sudah tidak 
mengenal batasan usia, tua dan muda sudah 
tak asing lagi meggunakan smartphone. 
Kehadiran smartphone menjadikan 
penggunanya jarang bersosialisasi secara 
langsung dengan orang-orang yang ada di 
sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat 
ini informasi dan tontonan yang diterima oleh 
anak dari masyarakat melalui televisi maupun 
smartphone masih banyak kita jumpai hal-hal 
yang sebenarnya belum pantas untuk diterima 
oleh mereka (pauddikmassulut.kemdikbud.
go.id, 2018).

 Di era mileial seorang anak akan mudah 
mendapatkan informasi-informasi dari mulai 
dari hal-hal yang baik maupun yang tidak baik 
dan menyesatkan, termasuk tawaran untuk 
menggunakan obat-obatan terlarang seperti 
narkoba. Oleh karena itu dengan penanaman 
pendidikan agama, budi pekerti, dan dasar-
dasar untuk mentaati peraturan yang kuat maka 
dapat menjadikan seorang anak tidak mudah 
untuk terpengaruh hal-hal buruk termasuk 
penggunaan narkoba. 

 Di samping membekali dengan 
pendidikan, keluarga juga perlu melakukan 
pengawasan terhadap anak. Pada keluarga 
yang anak-anaknya sudah dewasa, tidak 
hanya orang tua yang melakukan pengawasan 
terhadap anak akan tetapi anak atau anggota 
keluarga lain juga melakukan pengawasan 
terhadap orang tua, dalam arti saling 
mengawasi. Pengawasan dilakukan dengan 
cara saling berinteraksi dan berkomunikasi. 
Komunikasi dalam keluarga bisa dilakukan 
melalui perbincangan-perbincangan dalam 
keluarga dengan santai pada saat makan 
bersama, aktifitas apa saja yang dilakukan di 
luar rumah oleh anak-anak termasuk orang 

tua dan anggota lainnya, misal di sekolah atau 
dengan teman di lingkungan rumah dan di 
tempat lain.  

  Anggota keluarga  saling mengingatkan 
hal-hal yang baik dilakukan dan tidak baik 
yang harus ditinggalkan/dijauhi dalam hal 
ini termasuk narkoba. Dengan interaksi dan 
komunikasi yang intensif antar anggota 
keluarga maka akan tercipta hubungan 
keluarga yang harmonis. Dalam keluarga 
yang mana semua anggota keluarga memiliki 
hubungan yang harmonis dan telah tertanam 
pendidikan agama yang kuat sejak dini/
sejak kecil akan tercipta  ketahanan keluarga, 
yaitu tahan terhadap pengaruh-pengaruh 
negatif dari luar, termasuk dari teman atau 
orang-orang yang mencoba membujuk untuk 
mengkonsumsi narkoba. Di era digital seperti 
sekarang ini, orang tua juga perlu melakukan 
pengawasan terkait apa yang dilihat anak-anak 
melalui Handphone, mengingat anak-anak 
balita sekalipun banyak yang bisa mengakses 
media tersebut.  

 Adanya pendidikan dalam keluarga, 
penanaman nilai agama sejak dini sebagai 
dasar untuk mentaati pada aturan/ perintah 
Tuhan dan pendidikan keluarga lainnya, 
adanya perhatian dan pengawasan oleh orang 
tua dan anggota keluarga lain,serta adanya 
saling perhatian antar anggota keluarga maka 
diharapkan akan tercipta ketahanan keluarga, 
yang dapat menangkal pengaruh-pengaruh 
dan tindakan-tindakan buruk termasuk 
penyalahgunaan narkoba.  

Pencegahan Di Lingkungan Sekolah 

 Sekolah merupakan satuan pendidikan 
yang menyelenggarakan kegiatan belajar 
mengajar secara formal atau disebut juga 
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dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat 
mengedepankan fasilitasi kepada peserta didik 
dalam arti student center bukan teacher center. 
(pauddikmassulut.kemdikbud.go.id, 2018) 

 Sekolah adalah tempat memberikan 
pandangan kepada peserta didik dalam 
mensikapi hal-hal yang baik dan buruk yang baik 
untuk dilakukan maupun tidak, yang dilakukan  
dengan metode pendidikan sekolah. Dalam hal 
ini termasuk menyikapi teman-teman maupun 
orang lain yang berusaha mempengaruhi untuk 
melakukan seesuatu termasuk hal-hal yang 
tidak baik. Di sekolah, guru sebagai pendidik 
memberikan pengajaran ilmu pengetahuan 
umum dan ilmu pengetahuan agama melalui 
sekolah untuk memperkuat pendidikan agama 
yang diperoleh dari keluarga. Pengetahuan 
umum termasuk pengetahuan sosial, penting 
pula memberikan wawasan kepada anak didik 
tentang barang-barang yang berbahaya yang 
harus dihindari/dijauhi atau harus berhati-
hati/waspada sebelum menggunakannya 
seperti misal makanan yang baik dan tidak baik 
untuk dikonsumsi dan yang harus dihindari. 
Pengetahuan tersebut juga diajarkan/
disampaikan sejak dini/awal anak memasuki 
dunia pendidikan, yaitu tingkat Taman Kanak-
kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), mengingat 
ada kasus pengedaran narkoba di lingkungan 
sekolah tersebut melalui bentuk permen serta 
banyak anak-anak SD yang “Ngelem” Aibon. 
Terlebih lagi pada lingkungan sekolah lanjutan, 
yaitu pada anak didik usia remaja, yang mana 
anak-anak sudah mengenal pergaulan lebih 
luas lagi. 

 Demikian pula dilingkungan pendidikan 
perguruan tinggi. Dalam arti bahwa sosialisasi 
atau pemberian informasi untuk pencegahan 
tindakan menyimpang, dalam hal ini 

pencegahan penyalahgunaan narkoba harus 
dilakukan secara bersinambungan, konsisten 
dan secara kontinyu. Di lingkungan pendidikan 
perlu dibentuk penggiat anti narkoba, yaitu 
untuk saling mengingatkan kepada sesama 
teman sebaya, yaitu kelompok anak yang 
menjadi role model bagi teman sebaya dalam 
sikap kepribadian yang baik dan mengajak 
pada kebaikan dan agar lingkungan sekolah 
bersih dari narkoba. 

Pencegahan Di Lingkungan Masyarakat

 Kelompok penggiat narkoba di sekolah 
yaitu Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Menengah Umum (SMU) maupun dari 
kalangan mahasiswa perguruan tinggi bisa 
berperan juga di luar lingkungan pendidikan 
sekolah/perguruan tinggi, yaitu menjadi 
role model di lingkungan masyarakat. Bahwa 
masyarakat merupakan sekumpulan manusia 
yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan 
sosial. Anak dalam pergaulannya di lingkungan 
masyarakat tentu banyak berinteraksi secara 
langsung maupun tidak langsung Secara 
langsung misalnya seorang anak bermain/
bergaul dengan teman-temannya di luar rumah, 
sedangkan secara tidak langsung misalnya 
melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan 
oleh masyarakat. Anak akan memperoleh 
pembelajaran di dalam masyarakat tersebut 
(https://pauddikmassulut.kemdikbud.go.id, 
2018). Oleh karena itu anggota masyarakat 
diharapkan dapat menciptakan lingkungan 
yang baik memberikan keamanan dan 
kenyamanan anggota masyarakatnya. Hal itu 
bisa tercipta, jika keluarga-keluarga dalam 
masyarakat semua berusaha menciptakan 
ketahanan keluarga. 

 Adanya role model –role model 
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di lingkungan masyarakat bisa berperan 
memberikan contoh teladan yang baik/ 
mengingatkan sesama teman sebaya untuk 
menghindari hal-hal yang tidak baik (dalam 
halini termasuk narkoba), dan bisa dikatakan 
berperan dalam pendidikan lingkungan 
masyarakat. Pendidikan dalam lingkungan 
masyarakat termasuk pula dilakukan oleh para 
tokoh agama yang diselipkan baik melalui 
tauziah/ceramah di masjid, kotbah gereja dan 
lain sebagainya. 

Penutup

 Mengingat semakin meningkat 
penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak 
hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, 
dari kalangan remaja sampai usia lanjut, 
bahkan ada pula anak yang masih sekolah 
TK, maka diperlukan upaya penanggulangan, 
terutama pencegahan yang dimulai sejak dini. 
Pencegahan sejak dini akan efektif  dilakukan 
melalui Tri Sentra Pendidikan, yaitu pendidikan 
dalam lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah dan lingkungan masyarakat. Melalui 
pendidikan dalam lingkungan keluarga 
terutama penanaman pendidikan agama 
sebagai dasar, perhatian dan kasih sayang 
orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam 
keluarga untuk memberikan rasa nyaman 
dalam lingkungan keluarganya sehingga anak 
tidak terpikir untuk mencari perhatian di luar 
keluarga. Selain perhatian juga pnting pula 
pula dilakukan pengawasan oleh orang tua 
terhadap anak terutama bagi anak yang sudah 
sekolah atau keluar rumah. Dengan demikian, 
diharapkan anak tidak mudah terpengaruh oleh 
hal-hal buruk di luar termasuk penyalahgunaan 
narkoba. Ditambah pendidikan dari lingkungan 
sekolah yang memberikan berbagai macam 
pengetahuan dan wawasan dari para pendidik 

di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, 
dengan metode yang disesuaikan dengan usia 
anak didik. Dilengkapi pula pergaulan yang baik 
dari lingkungan masyarakat baik dari teman 
di lingkungan rumah, maupun lingkungan 
masyarakat luas serta dari lingkungan tempat-
tempat ibadah, diharapkan akan memperoleh 
hasil yang optimal dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian 
dapat menekan peningkatan penyalahgunaan 
narkoba di Indonesia dan menyumbang 
penurunan penyalahgunaan narkoba di tingkat 
global. 
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