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Puji dan syukur kami panjatkan ke 

hadirat Tuhan Yang Maha Esa alas petunjuk 

� � dan karunia-Nya, sehingga Modul Pembangunan 

<( Z Berwawasan Anti Narkoba di tern pat ke�a ini dapat 

:::.:::<( disusun dengan waktu yang Ielah ditentukan. 

l9 1-----..::::;...-1- .,B,•uku ini sebagaracuan kegialarrpelaksanaan-

Pembangunan berwawasan Anti Narkoba bagi 

sektor peke� diantaranya Sosialisasi P4GN, 

Test Urine, dan Pembentukan Satgas Anti 

Narkoba. Hal -hal yang bersifat teknis yang Ielah 

disusun dalam buku ini perlu di implemenlasikan 

agar dapat menciptakan peke� yang terbebas 

dari penyalahgunaan narkoba. 

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada semua 

pihak yang Ielah membantu dan memberikan saran 

perbaikan dalam penyusunan dan penulisan buku ini. 

Disadari sepenuhnya bahwa modul ini masih memerlukan 

-samn dan masukan.yangJlersifalperbaikan_s.e.suai dengan •. ,-·---'! 
situasi dan kondisi. Akhir kala semoga buku panduan ini 

membawa manfaat dan dapat segera dilaksanakan 

oleh perusahaan di Indonesia. 

Jakarta, September 2016 Deputi Pencegahan BNN 
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BABI I PENDAHULUAN 

A. PERMASALAHAN NARKOBA 

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan 

Bahan Adiktif lainnya. Selain "Narkoba", istilah lain yang 

diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan 

dari Narkotlka, Pslkotropika dan Zat Adlktlf. Semua istilah 

ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat 

yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi 

penggunanya. 

lstilah Narkoba sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. 

Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenamya 

adalah bahan atau zat yang biasa dipakai untuk 

membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-

obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini 

pemanfaatannya disalahgunakan oleh banyak 

orang, tidak saja di Indonesia tetapi semua negara 

lain di dunia, dengan pemakaian diluar batas dosis 

(over dosis) yang bisa berakibat fatal terhadap 

penyalahguna, bahkan dapat mengakibatkan 

kematian. 

Sebenarnya apa yang dlmaksud dengan Narkoba? 

Narkoba merupakan bahan atau zat yang apabila masuk ke 

dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan 

syaraf pusat (otak) sehingga jika disalahgunakan akan 

menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. 

Selain itu Narkoba yang disalahgunakan akan merusak sistem 



/ ,., ,., , ,.., .... ,. """"'' ........ - """""� ,.., ... / syar 

dan karakter. 

Kasus pecandu Narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat, 

mirisnya lagi kasus penyalahgunaan Narkoba ini te�adi pada kalangan 

remaja hingga anak-anak. Fakta dan data berbicara bahwa anak-anak 

sekarang sudah banyak yang mengalami masalah kecanduan 

terhadap obat-obatan keras. Hal ter sebut menjadi kekhawatiran bagi 

para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir jika para 

penerus bangsa ini banyak yang menjadi pecandu Narkoba maka 

masa depan bangsa ini akan suram. Karena itu Pemerintah 

memberlakukan Undang-undang ( U U )  yang mengatur tentang Narkoba 

yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No.22 tahun 1997 

yang disempumakan menjadi U U  No. 35 tahun 2 00 9  tentang Narkotika. 

DATA PENYALAHGUNA NARKOBA "SURVEY NASIONAL 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA Dl INDONESIA" TAHUN 2015 

1800000 
1600000 
1400000 
1200000 
1000000 

800000 
600000 
400000 
200000 

�------�:1 \ COBAPAKAI TERA:rURPAKAI PECANDUSUNTIK PECANDUNON 
SUNTIK 
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Dari data di atas, tampak jelas perbandingan penyalahguna Narkoba 

di lihat dari tingkat keseringan penggunaan Narkoba secara ilegal. 

Angka tertinggi berada pada tingkat coba pakai, yaitu sebesar 

1.599.836 orang penyalahguna. Berikutnya penyalahguna teratur 

pakai be�umlah 1.511.0 35 orang. Urutan berikutnya, pecandu non 

suntik be�umlah 918.2 56 orang. Dan terakhir, pecandu suntik 

berjumlah 6 8.90 2  orang. 

Motivasi I Penyebab Penyalahgunaan Narkoba. 

Penyebab penyalahgunaan Narkoba di tempat ke�a lebih cenderung 

te�adi karena tuntutan pekerjaan, mengejar deadline yang tinggi, 

kondisi semacam ini terkadang menimbulkan perasaan tertekan bagi 

pekerja sehingga membutuhkan semacam zat stimulan (dopping) 

untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut, misalkan pekerja 

ekonomi kreatif seperti artis yang memiliki jam ke�a pad at serta 

tuntutan kejar tayang, pekerja akunting, peke�a bank, pekerja pada 

bagian produksi dan lain-l
�
a 
.. 
in
_
. ______________ ., 

Seisin tuntutan pekerjaan, resiko kerja 

juga dapat menjadi salah satu penyebab 

timbulnya penyalahgunaan Narkoba di 

lingkungan pekerja 

hal ini bisa terjadi pada pekerja yang berada 

di sektor peke�a lapangan seperti peke�a 

kebun, peke�a pertambangan, peke�a 

pertanian, pekerja operator mesin, pekerja 

mekanik, pekerja bangunan sipil, pekerja instalasi gedung, pekerja 

instalasi listrik dan lain-lainnya. Penyalahgunaan Narkoba di 

lingkungan pekerja juga kerap di sebabkan karena gaya hidup 'mabuk' 

ditambah dengan kemampuan secara finansial dan kemudahan akses 



dalam mendapatkan Narkoba, membuat mereka mudah te�erumus 

penyalahgunaan Narkoba. 

Faktor Penyebab Penya/ahgunaan Narkoba. 

Secara garis besar, ada 2 (dua ) faktor yang mempengaruhi seseorang 

menyalahgunakan Narkoba, yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

seperti keluarga, ekonomi, dan kondisi psikologis. Jika hubungan antar 

anggota di dalam lingkungan keluarga tidak harmonis maka dapat 

menyebabkan seseorang mudah merasa putus asa, frustasi, dan 

emosional. 

Akibatnya, seseorang akan mencari kompensasi di luar rumah dengan 

menjadi konsumen Narkoba. Situasi ekonomi seseorang yang serba 

sulit akibat kesulitan mencari peke�aan akan memicu bekerja menjadi 

pengedar Narkoba. Namun, seseorang yang tingkat ekonominya cukup 

mampu, apabila tidak memperoleh perhatian dari keluarga juga dapat 

dengan mudah te�erumus menjadi penyalahguna Narkoba. Kondisi 

psikologis yang tidak prima dan mudah dipengaruhi orang lain juga 

lebih mudah te�erumus ke dalam tindakan penyalahgunaan Narkoba. 
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Sedangkan faktor ekstemal berasal dari luar pecandu 

tersebut. Pergaulan, lingkungan sosial kemasyarakatan, dan minimnya 

edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba serta faktor akses 

kemudahan mendapat Narkoba merupakan faktor ekstemal yang 

sangat kuat mempengaruhi seseorang dalam tindak penyalahgunaan 

Narkoba. Ternan sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat dalam 

tindak penyalahgunaan Narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan 

atau meniru perilaku yang biasa dilakukan oleh teman-temen yang lain. 

Tindakan penyalahgunaan Narkoba ini sangat mudah 

mempengaruhi kepada mereka yang memiliki mental yang lemah. 

Selain itu, situasi lingkungan masyarakat yang tidak kondusif dan 

cenderung permisif terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba, 

juga menjadi faktor pemicu yang dapat mempengaruhi seseorang 

menjadi penyalah guna Narkoba. Oleh karena itu, lingkungan 

masyarakat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan manusiawi adalah 

lingkungan sosial masyarakat yang harus terus dikembangkan. 



KERUGIAN BIAYA PRIVATE DAN SOSIAL 

Berikut diagram Kerugian biaya private dan biaya sosial yang 

ditimbulkan dari dampak penyalahgunaan Narkoba berdasarkan 

hasil survey terakhir yang dilakukan BNN pada tahun 2014. 

Total Keruglan Blaya Ekonoml Aklbat Narkoba 

70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

• Biaya Private • Biaya Sosial 

2008 2011 2014 

Dari diagram tersebut tampak jelas bahwa dari tahun ke tahun kerugian 

yang dialami baik oleh penyalahguna Narkoba itu sendiri maupun 

pemerintah selalu mengalami kenaikan lebih dari 2 (dua ) kali lipat 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biaya Private adalah biaya yang 

harus dikeluarkan oleh penyalahguna itu sendiri dalam memenuhi hajatnya 

sebagai penyalahguna, misalkan biaya untuk membeli bahan-bahan 

Narkoba dan alat-alat pendukungnya. 
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Sementara biaya sosial adalah biaya yang harus dikeluarkan pihak 

pemerintah dan komponen lain dalam mengintervensi masalah 

penyalahgunaan Narkoba, seperti cost atau biaya pengungkapan kasus, 

biaya penyidikan, biaya persidangan, biaya selama proses rehabilitasi, 

biaya proses pasca rehabilitasi, biaya pelatihan, biaya kerusakan dan 

kerugian perampokan atau kejadian kriminalitas lain yang ditimbulkan oleh 

penyalahguna akibat penyalahgunaan Narkoba dll. 

Tampak jelas juga bagaimana kerugian yang ditimbulkan 

akibat penyalahgunaan Nakoba, bukan saja penyalahguna itu sendiri yang 

mengalami kerugian, bahkan negara dan masyarakat lain pun ikut 

menanggung beban atas kondisi tersebut. Beban biaya private jauh lebih 

besar diatas biaya sosial, bahkan bisa berkali-kali lipat, karena memang 

harga bahan Narkotika lebih mahal dibandingkan dengan biaya lain. 

� � Dampak Penya/ahgunaan Narkoba. 

Penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan dampak bagi pelaku 

berupa dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak 

langsung berakibat pada 2 (dua) sisi yaitu dampak pada fisik berupa 

gangguan jantung; gangguan pada otak; gangguan pada tulang; 

gangguan pada pembuluh darah; gangguan pada sistem syaraf; 

gangguan pada paru-paru; gangguan pada sistem pencernaan; dapat 

terinfeksi penyakit menular, dan bahaya lain seperti tingginya 

kemungkinan keterpaparan penyakit penyerta lain seperti HIV/AIDS, 

Hepatitis, Herpes, T B C. 9 



Dampak langsung lainnya berdampak pada 

kejiwaan berupa: depresi mental, gangguan 

jiwa berat, melakukan tindakan kejahatan, 

kekerasan dan pengrusakan, seks bebas; 

depresi yang menyebabkan bunuh din. 

Sementara dampak tidak langsung adalah : 

./ penyalahguna Narkoba dikucilkan dan pergaulan masyarakat, 

./ dikucilkan dan tempat ke�a. yang secara otomatis menjadikan 

mereka sebagai kelompok marginal, 

./ keluarga merasa malu apabila ada anggota keluarga yang menjadi 

penyalahguna Narkoba, 

./ kesempatan untuk berkarya hilang, 

./ kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan dalam peke�aan 

hilang, 

./ diberhentikan dan peke�aan, 

./ yang bersangkutan tidak dipercayai lagi oleh orang lain, karena 

umumnya para pecandu Narkoba gemar berbohong dan melakukan 

berbagai tindakan knminal. 

Berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratonum Narkotika BNN, hingga 

bulan September 2 016 telah menemukan 44 jenis NPS, 
10 



dan sebagian dari N P S  yang beredar di Indonesia 18 jenis telah dimasukan 

kedalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13/2014 tentang 

perubahan penggolongan narkotika, dan menjadi lampiran yang tidak 

terpisahkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Dengan demikian, penyalahgunaan 18 jenis N P S  tersebut di 

Indonesia menjadi ilegal dan penyalahguna tersebut dapat dihukum sesuai 

UU yang berlaku. 

Pembangunan berwawasan anti narkoba adalah program pembangunan 

yang menjamin adanya kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran 

pada Kementerian I Lembaga yang berorientasi pada upaya 

pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terhadap kejahatan 

Narkoba. 

Pengarusutamaan pembangunan berwawasan anti Narkoba sebagai 

upaya mendorong seluruh perusahaan dan komponen masyarakat 

berkontribusi secara nyata melaksanakan program dan kebijakan 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 
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-I 

Memberikan panduan kepada 
Perusahaan atau tempat ke�a dalam 

mengimplementasikan kegiatan anti narkoba 
secara mandiri 

" Memberikan gambaran lmplementasi Pembangunan 
Berwawasan Anti NarKoba di 
tempat ke�a 

" Meningkatkan kontribusi nyata 
Perusahaan atau tempat ke�a 
dalam penanganan permasalahan 
narkoba 

" Terwujudnya program yang efektif 
dan efisien 

-7immimln<=T�"''" 2009 tentang Narkotika; 

•UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake�aan 

•UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

Keselamatan dan Keamanan Ke�a 

• UU No 40 T a hun 2007 tentang Perseroan T erbatas 

• Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN 

•Perpres nomor 60 tahun 2015, tentang Rencana 

Ke�a Pemerintah "pengarusutamaan bang wawan� 

• Perpres nomor 45 tahun 2016 tentang Rencanae�a 

Kerja Pemerintah Tahun 2017 dalam rangka cu 

memacu pembangunan infrastruktur & ekonomi uk 

untuk meningkatkan kerja serta mengurangi 

kemiskinan & kesenjangan antar wilayah 

• Peraturan Menteri Ketenagake�aan Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika dan Adiktif lainnya di tempat ke�a 

•Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggungjawab Sosial & lingkungan 

Perseroan Terbatas 
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Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

berbasis tempat ke�a bertujuan untuk menciptakan pribadi 

pekerja yang sehat secara mental dan fisik dan menjadi pribadi 

yang produktif secara sosial dan ekonomis, serta mampu 

memberikan kontribusi positif baik kepada keluarganya maupun 

kepada tempat kerjanya dalam mencegah penyalahgunaan 

Narkoba. 

Selain itu juga dengan adanya buku ini diharapkan 

agar tercipta komitmen dari para pemegang kuasa di tingkat 

manajerial perusahaan untuk sadar (aware) bahwa bahaya 

penyalahgunaan Narkoba ini dapat merugikan atau memberikan 

dampak buruk kepada jalannya roda produktifitas perusahaan. 



masyarakat sekitar perusahaan 

Narkoba, dapat dilakukan 

Responsibility (CSR) 

Council on Sustainable Development 

untuk berperilaku etis dan berkontribusi 

yang berkelanjutan, sekaligus me.nirlgk:au,a:n 

perusahaan untuk menyediakan barang dan 

CSR harus dijalankan di alas suatu program 

Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan 

keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan 
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Pada dasamya tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat 

mengatasi masalah sosial dan lingkungan dan dituntut untuk be rtanggung 

jawab sosial. 

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat 

diwujudkan melalui pelaksanaan program-program C S R  yang 

berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program C S R  

merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap 

penguatan modal sosial secara keseluruhan. 

Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja atau biasa 

disingkat K3 adalah suatu upaya guna mengembangkan kerjasama, saling 

pengertian, dan pa rtisipasi efektif dari pengusaha, pengurus dan tenaga 

ke�a di tempat-tempat ke�a untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

bersama dibidang kesehatan, keselamatan dan keamanan ke�a dalam 

rangka melancarkan usaha berproduksi. Melalui pelaksanaan Kesehatan, 

Keselamatan dan Keamanan Ke�a ini diharapkan tercipta tempat ke�a yang 

aman, sehat, bebas dari pencermaran lingkungan sehingga dapat 

mengurangi atau terbebas dari kecelakaan ke�a dan penyakit akibat kerja. 

Jadi, pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas ke�a. 
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Peran K3 antara lain sebagai berikut : 

KESE.I.AMATAN DAN .... EHATAN """JA U<3> 

l> Setiap tenaga ke�a berhak mendapat perlindungan atas 

keselamatannya, dalam melakukan peke�aan untuk kesejahteraan 

hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 

l> Stiap orang yang berada di tempat ke�a perlu te�amin 

keselamatannya 

l> Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman 

dan efisien. 

l> Untuk mengurangi biaya perusahaan jika te�adi kecelakaan ke�a dan 

penyakit akibat hubungan ke�a. karena sebelumnya sudah ada 

tindakan antisipatif dari perusahaan. 

Adapun UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Keselamatan 

dan Keamanan Ke�a menyatakan bahwa secara khusus perusahaan 

berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan 

kemampuan fisik peke�a yang baru maupun yang akan dipindahkan 

ke tempat ke�a baru, sesuai dengan sifat-sifat peke�aan yang 

diberikan kepada peke�a. serla pemeriksaan kesehatan secara 

berkala. Sebaliknya, para peke�a juga berkewajiban memakai alat 

pelindung diri (APD) dengan tepa! dan benar serla mematuhi semua 

syarat keselamatan dan kesehatan ke�a yang diwajibkan. Undang

undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 juga menekankan pentingnya 

kesehatan ke�a agar setiap peke�a dapat beke�a secara sehat 

tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya 

hingga diperoleh produktifitas ke�a yang optimal. Karena itu, 

kesehatan ke�a meliputi pelayanan kesehatan ke�a. pencegahan 

penyakit akibat ke�a dan syarat kesehatan ke�a. 16 



Bentuk keter1ibatan perusahaan dalam upaya Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba ini merupakan sebuah sinyal yang sangat 

positif, mengingat lebih dari 3,1 juta peke�a yang terindikasi 

menyalahgunakan Narkoba dengan berbagai motivasi. Pembangunan 

komitmen yang pada akhimya berujung pada optimalisasi kebijakan 

Internal perusahaan untuk menciptakan lingkungan ke�a yang bersih dari 

penyalahgunaan Narkoba, merupakan outcome yang diharapkan dari 

serangkaian bentuk kegiatan Advokasi yang dilakukan oleh Bad an 

Narkotika Nasional (BNN). 
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IMPLEMENTASI PROGRAM II 
Berikut rangkaian kegiatan P 4GN dalam rangka pembangunan berwawasan anti 

Narkoba yang dapat dilakukan di lnstansi Swasta 

SOSIALISASI P4GN 

� SOSIALISASI P4GN � 
r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
i Saat penyampaian 
I i informasi, diharapkan 

i sasaran komunikasi dapat 

i menerima, mengerti dan 

i memahami pesan yang 

i disampaikan. 

l..·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

TES URIN SATGAS/RELAWAN PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

Sosialisasi I Penyuluhan P4GN adalah sebuah 

upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan 

untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada 

tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, 

agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. 
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ASPEK PELAKSANAAN SOSIALISASI 

1. Penyuluh NARKOBA 

Salah satu aspek penting dalam sosialisasi 

P 4GN adalah penyuluh. Penyuluh tersebut biasanya berasal dari 

internal BNN tanpa menutup kemungkinan dari ekstemal yang 

kompeten di bidang P 4GN I Narkoba .  Beberapa hal yang pertu 

diperhatikan saat menyuluh. yaitu : 

Persiapan menyuluh 

Sesuaikan materi dengan lema penyuluhan 

Sesuaikan dengan sasaran I target peserta dan tujuan 

penyuluhan 

Siapkan materi penyuluhan & menguasai materi 

Perhatikan tingkat pendidikan audience & ketersediaan 

waktu 

Tentukan media yang akan digunakan 

• Pada saat menyuluh, seorang penyuluh yang baik harus 

profesional, komunikatif dan kreatif agar sasaran tidak merasa 

jenuh I bosan. 

Kombinasikan belajar sambil berbuat, ajukan contoh-contoh 

nyata supaya sasaran dapat mengaplikasikannya di kehidupan 

sehari-hari. 
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2. Metode yang digunakan 

Metode penyuluhan langsung, artinya para penyuluh langsung 

bertatap muka dengan sasaran. Contohnya sosialisasi, 

talkshow/dialog interaktif, pagelaran seni budaya, dll. 

Metode penyuluhan tidak langsung, artinya infonmasi P4GN 

disampaikan melalui perantara I media. Misalnya pertunjukan film, 

siaran radio/televisi, penyebaran bahan cetak. 

TAHAPAN PELAKSANAAN 

Persiapan di lokasi : 

'i> Datang lebih awal supaya dapat menyesuaikan dengan situasi di lokasi 

dan peserta yang hadir 

'i> Persiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mendukung 

penyampaian materi 

GJ Salam dan perkenalan dirt 

0 Bangun Hubungan yang balk dengan peserta 
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Tentukan alai peraga dalam penyuluhan : 

l> Penggunaan LCD, laptop untuk presentasi materi 

l> Penggunaan poster/leaflet 

l> Penayangan video/film pendek 

Ice Breaking dalam penyuluhan Narkoba 

Agar suasana penyuluhan menjadi lebih bersemangat dan peserta tetap 

berkonsentrasi selama penyuluhan maka lakukan ice breaking. 

e Breaker Games 
Melempar Spidol 

Permainan ini bertujuan untuk menghangatkan suasana dan menghilangkan 

kekakuan antar peserta dan pemandu dan antar peserta sendiri . Pelajaran 

yang bisa dipetik dari permainan ini adalah perlunya sikap hati-hati dan 

cepat tanggap. 

Langkah-langka h : 

Mintalah semua peserta berdiri bebas di depan tempat duduk masing

masing. 

Minta peserta bertepuk Iangan ketika Anda melemparkan spidol ke 

udara, dan pada saat spidol Anda tangkap lagi dengan Iangan, semua 

peserta serta merta diminta berhenti bertepuk Iangan. Ulangi sampai 

beberapa kali. 

Ulangi proses ke-2 dengan tambahan selain bertepuk Iangan juga 

bersenandung. ( bergumam ) : "Mmmmm .... !". 
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Ulangi proses ke-3 ini beberapa kali, dan setiap kali semakin cepat 

gerakannya, kemudian akhiri dengan satu anti klimaks : spidol Anda tidak 

dilambungkan, tapi hanya melambungkan Iangan seperti akan 

melambungkannya ke alas (gerk tipu yang cepat !). amati : apakah 

peserta masih bertepuk Iangan dan bergumam atau tidak ? 
Mintalah tanggapan dan kesan, lalu diskusikan dan analisa bersama 

kemudian simpulkan. 

Memasangkan kata 

• Buatlah kelompok kecil lalu minta peserta untuk maju ke depan atau bagi 

peserta dalam kelompok. tuliskan kata-kata yang terkait dengan 

penyalahguna Narkoba dan orang yang tidak menyalahgunakan Narkoba 

dalam sebuah kertas kecil lalu masukanlah ke dalam kantung/amplop 

kecil . 

• Letakan potongan kata tersebut dalam sebuah flipchart dengan 2 kolom 

yang berjudul "penya/ahguna Narkoba" dan "bukan penya/ahguna 

Narkoba" sesuai dengan hasil diskusi kelompok. 

• Setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, buatlah 

kesimpulan dengan menuliskan hasil diskusi baik berupa tulisan atau 

gambar. 
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Menutup penyuluhan : 

Berikan penutup dengan kutipan kata-kata yang bennakna, anekdot 

serta hlndari penyajian data yang menimbulkan berbagai macam 

persepsi. 

Evaluasi penyuluhan : 

Evaluasi setelah melakukan penyuluhan dapat dilakukan dengan 

memberikan kuesloner seperti format dibawah ini. 
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KUESIONER EVALUASI PENYULUH 

Nama Penyuluh 
Tanggal Penyuluhan: 

EVALUASI 

1. Setelah menglkutl keglatan penyuluhan lni, 

bagalmana menu rut anda cara penyampal 

materi yang diberikan penyuluh? 

KURANG 

2. Apa yang anda pahaml dari penyuluhan yang dlberlkan 

3. Berlkan masukan anda untuk penyuluh 

BAlK SANGAT BAIK 
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Pelaksanaan test urine secara random dan o n the spot, sebagai sarana shock 

therapy pada peke�a. yang memberi sinyal secara tidak langsung bahwa 

perusahaan tidak mentolerir adanya penyalahgunaan Narkoba pada 

peke�anya. Test urine juga dapat dilakukan pada saat recruitment pegawai. 

Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan anti Narkoba, test urine 

menjadi bagian penting untuk mengukur tingkat penyalahgunaan. Test urine 

dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan jika terdapat alokasi 

anggaran secara khusus untuk pengadaan alat tennasuk Tim Medis serta 

dapat meminta rekomendasi I bantuan BNN untuk pengadaan peralatan test 

urine yang tepa! dan terpercaya. 

Mekanisme Pelaksanaan tes urine dengan melibatkan BNN 

1. Porsiapan 

Petugas administrasi BNN mempersiapkan semua 

kebutuhan administrasi pelaksanaan mulai dari absensi 

peserta dan cup/pot urine yang sudah diberikan kode 

pot sesuai dengan fonn lblangko yang Ieiah diisi oleh 

peserta dari perusahaan pemerintah tersebut. 

2. Pelaksanaan 

Pada saat peserta mengambil urine harus diawasi secara 

cennat oleh petugas agar tidak tertukar atau dicampur air. 

Perusahaan menyiapkan toilet yang dapat memfasilitasi 

pegawai yang akan diambil sample urinenya. Setelah pengam-



bilan urine selesai, sampel urine diserahkan peserta kepada 

petugas administrasi dan petugas kembali menandatangani 

formlblangko pengembalian serta mencatat apakah peserta 

mengkonsumsi obat-obatan. 

3. Pemer/ksaan Sample Tes Urine 

Petugas Anal is BNN memeriksa hasil sample urin yang telah 

diambil oleh peserta. Petugas melakukan anal isis di ruang 

pemeriksaan dengan memakai masker dan sa rung Iangan dan 

mempersiapkan alat rapid test 

untuk melakukan pemeriksaan sample urine. Jika dinyatakan 

negatif maka rapid test dimasukan ke dalam tong sampah untuk 

dibuang. Namun jika diduga terindikasi positif, rapid test dikemas, 

dilakban dan diberikan kode sesuai dengan kode pot urine lalu 

dibawa ke Lab BNN untuk dianalisa ulang. BNN akan 

mengkonfirmasi hasil analisa ulang untuk ditindaklanjuti sesuai 

dengan regulasi yang berlaku di perusahaan tersebut. 

4. Pelaporan 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan test urine di 

perusahaan yang dilakukan oleh Deputi Dayamas BNN tingkat 

pusat, BNN tingkat provinsi dan BNN tingkat kota/kabupaten. 

Hasil pelaporan tdd : jumlah peserta yang ditest, jumlah peserta 

yang hasilnya negative & terindikasi positif, rekomendasi kepada 

perusahaan untuk melakukan rehabilitasi bagi pegawai yang 

terindikasi positiflkonsultasi lanjutan untuk penanganan pegawai 

tersebut. 
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Skema Pelaksanaan tes urine secara mandiri 

Penyimpanan & 

Ketentuan Test Urine secara mandiri : 

1. Proses pengadaan test urine dengan mensyaratkan kualifikasi yang 

telah disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan namun mengacu 

pada ketentuan yang berlaku. 

2. Penyedia jasa yang digunakan harus secara tepat dalam kualifikasi 

barang/jasa, perusahaan, pengalaman, harga dan hasil test uji 

barang/jasa 

3. Waktu pengadaan test urin disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kesiapan anggaran masing-masing perusahaan agar dapat 

dilaksanakan secara berkala. 
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Ketentuan Test Urine bermltra dengan BNN : 

1. Perusahaan mengajukan sural permohonan pelaksanaan test 

urine. lsi sural meliputl waktu pelaksanaan, tempat, jumlah 

personll yang akan dl test, serta keterangan peri hal acara yang 

dimaksud apakah khusus test urine I ada rangkalan acara lalnnya. 

2. Sesudah sural dlklrlm tunggu lnformasl penyesualan jadwal 

dengan BNN, plhak BNN bersama Tim Dayamas akan menyiapkan 

administrasl dan kelengkapan yang akan dibawa termasuk Tim 

Analist Laboratorlum selama pelaksanaan test urine. 

3. Jika sudah memperoleh konfirmasi dari pihak BNN via telepon 

atau balasan via email maka dlharapkan perusahaan menyiapkan 

tempat yang memadai seperti toilet, ruangan administrasi, dan 

ruangan untuk analis laboratorium sehlngga pelaksanaan test 

urine dapat terlaksana. 

4. Hasil assesment akan disampaikan secara langsung pada 

perusahaan dan menjadl rahasia antara BNN dan perusahaan. 

Selanjutnya, perlu dilakukan koordinasi antara BNN dengan pihak 

penyelenggara test urine dalam hal : 

• Test urine bersifat pembinaan untuk deteksi dini 

• Bila ada peserta yang sedang mengkonsumsi obat diharapkan 

memberitahu petugas 

• Hasil test urine yang positif harus dilakukan penelitian lanjutan 

di Lab uji Narkoba BNN. Bila hasil penelitian lanjutan tetap 

positiif maka direkomendasikan untuk rehabilitasi 
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Pembangunan 

Salah 

Berwawasan 

satu bentuk 

Anti Nar1<oba 

implementasi 

adalah melalui 

pembentukan satuan tugas pencegahan penyalahgunaan Nar1<oba. 

Satgas/Relawan ini nantinya akan melaksanakan kegiatan 

pencegahan penyalahgunaan Nar1<oba baik bagi internal 

perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar. Karena itu. 

diperlukan pelatihan terlebih dahulu agar satgas/relawan dapat 

beke�a secara optimal. 

Tahap pelaksanaan pembentukan Satgas/Relawan 

.��� 

A. Pemilihan Fasilitator 

• Pembentukan Tim Fasilitator terdiri dari minimal 2 orang. Tim 

Fasilitator berlanggungjawab dalam perencanaan dan 

pelaksanaan dan mengevaluasi pelatihan pencegahan 

penyalahgunaan Nar1<oba. 

• Fasilitator harus memahami keseluruhan metode dan materi 

pelatihan. 

• Sebaiknya pilih Tim Fasilitator yang sudah berpengalaman. 
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• Tim Fasilitator harus mampu membawakan pelatihan, 

menghidupkan pelatihan, dan membangkitkan minat peserta 

dalam berdiskusi. 

• Tim Fasilitator juga harus kreatif dalam membuat game, ataupun 

role playing. 

B. Pemilihan Narasumber 

• Narasumber harus mengetahui tujuan dan sasaran dan 

pembentukan satgas pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

• Narasumber harus mengetahui dan memahami materi pelatihan 

yang akan disampaikan agar satgas dapat terampil untuk 

menyuluh. 

• Narasumber harus memiliki kompetensi mengenai materi yang 

akan dibahas serta dapat menjelaskan secara detail. 

• Narasumber diharapkan bertemu terlebih dahulu dengan Tim 

Fasilitator. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Fasilitator dan 

Narasumber : 

No Sesi Deskripsi 

1 Mengawali Pelatihan Sesi ini bertujuan merangsang 

keterlibatan peserta melalui berbagai 

aktivitas dan menghidupkan suasana 

2 Mengelola perubahan Sesi ini bertujuan membuat peserta 

memahami nilai-nilai yang diperlukan 

3 Kerangka ke�a 

dalam melakukan advokasi I penyuluhan 

Sesi ini peserta berdiskusi tentang suatu € 



Advokasi kasus untuk mengidentifikasi unsur-unsur 

advokasi dan merangkumnya ke dalam 

alur. Lalu ban dingkan alur yang dibuat 

peserta dengan kerangka ke�a alur 

advokasi terpadu untuk melengkapi 

pemahaman peserta 

4 Pendalaman isu Diskusi plena untuk pendalaman isu 

dengan Narasumber dengan narasumber 

5 Negosiasi Esensinya sam a dengan advokasi, 

keterampilan mempe�uangkan 

kepentingan 

6 Bahasa Tubuh & Memadukan kekuatan bahasa tubuh dan 

7 

8 

lntonasi intonasi dengan unsur persuasi agar 

berdampak lebih besar 

Strategi hearing Persiapan yang tinggi dalam memastikan 

peserta memahami peran masing-masing 

dan aturan yang berlaku 

Simulasi hearing Praktek dalam memastikan peserta 

memahami peran masing-masing dan 

aturan yang berlaku 

Pelatihan satgas pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebaiknya 

dilaksanakan selama 2 hari. Berikut contoh yang digunakan dalam 

penyusunan jadwal kegiatan pelatihan satgas pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba dengan rincian sebagai berikut : 
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Pukul (WIB) Program Rentang waktu 

Har/1 

08. 00 - 09.00 Registrasi peserta 1jam 

09. 00-09. 15 Pembukaan 15menit 

09. 15 -09.30 Pre Test + Coffee Break 15menit 

09.30- 11.3 0 Materi I +Tanya Jawab 2jam 

11.30-12.3 0  ISHOMA 1jam 

12.30- 14.30 Materi II +Tanya Jawab 2jam 

14.30- 15.30 Ice Breaking + Coffee Break 1 jam 

15.30-17. 00 Diskusi Pembuatan Action Plan 1 jam 30 menit 

Har/11 

08. 00- 10.00 Materi I l l  + Tanya Jawab 2jam 

10. 00-10. 15 Coffee Break 15menit 

10. 15 - 12.15 Materi IV+ Tanya Jawab 2jam 

12. 15 - 13.15 I S HOMA 1jam 

13. 15-14. 15 Ice Breaking + Coffee Break 1jam 

14. 15- 16. 15 Simulasi Penyuluhan 2jam 

16. 15-16.45 Post Test+ Penyampaian 30 menit 

Kritik/Saran 

16.45-17.00 Penutupan 15menit 

32 



Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari suatu 

kegiatan. Tolak ukur keberhasilan dari pelatihan satgas pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba di instansi swasta antara lain ; 

� Banyak atau tidaknya pertanyaan dari peserta selama I setelah sesi 

menunjukan narasumber berhasil dalam menumbuhkan minat 

peserta 

� Banyak atau tidaknya pertanyaan yang 'mempertanyakan' 

pengetahuan narasumberl meragukan pernyataan narasumber 

menunjukan peserta belum menerima semua informasi dari 

narasumber 

� Minat dan semangat yang ditunjukan peserta selama sesi 

berlangsung mengindikasikan keberhasilan narasumber maupun 

Fasilitator membangun suasana partisipatif 

� Ketepatan waktu kehadiran peserta menunjukan mereka meletakan 

prioritas yang tinggi pada pelatihan satgas ini 

� Diluar pelaihan, banyaknya peserta yang menggunakan jargon

jargon, komentar mengindikasikan adanya internalisasi suatu 

konsep 

� Memonitor proses hearing secara langsung membantu anda menilai 

sejauh mana akuisisi skill knowledge dan attitude pada peserta 

� Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan satgas sebagai 

penyuluh Narkoba berdasarkan kebutuhan sasaran di wilayah 

pelayanannya 

� Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan satgas untuk 

menggunakan metode dan media diskusi yang lebih partisipatif 
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Mekanlsme Pelaporan Program Pembangunan 
Berwawasan Anti Narkoba 

Hasil pelaksanaan program pembangunan berwawasan anti Narkoba 

akan dimonitor dan dievaluasi oleh BNN dan diteruskan ke Kantor Staff 

Kepresidenan ( K S P) melalui sistem online sebagai media penyampaian 

hasil pelaksanaan disertai data dukung pelaksanaan kegiatan . 

Pada dasamya, pelaporan ini merupakan hal yang penu diperhatikan 

oleh masing-masing instansi swasta agar apa yang telah direncanakan 

hingga akhimya dilaksanakan diketahui kedua belah pihak. Hal ini juga 

menjadi evaluasi untuk mengembangkan program pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba yang relevan sesuai dengan perkembangan 

di masa mendatang. 

Pelaporan program ini disampaikan ke bagian Direktorat Advokasi 

Deputi Bidang Pencegahan untuk kemudian diteruskan ke Kantor Staff 

Kepresidenan ( K S P). Diharapkan matriks pelaporan ini dapat digunakan 

dan menjadi acuan bagi instansi swasta. 
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Agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan 

tempat ke�a dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan 

dan rencana maka perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan 

evaluasi. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan meliputi 

•:• Rapat bulanan yang dipimpin oleh fasilitator program menjadi sebagai 

sarana koordinasi dan evaluasi. Dalam tahap ini, evaluasi tersebut 

dilakukan terhadap proses-proses suatu kegiatan mulai perencanaan, 

pelaksanaan, tingkat keberhasilan maupun kegagalan. Melalui 

evaluasi tersebut, pelaksana dapat mengetahui kekurangan, 

keberhasilan, sampai dimana dan ke arah mana program tersebut 

dilaksanakan. 

•:• Laporan setiap kegiatan disampaikan secara be�enjang kepada 

pimpinan program pada setiap awal dan akhir kegiatan. 

·:· Monitoring dan evaluasi berisi proses pelaksanaan kegiatan, output, 

outcomes, dan impact dari kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan. 
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A. Monitoring 

Kegiatan monitoring diiaksanakan secara berkaia dan 

berkesinambungan didaiam proses tahapan peiaksanaan kegiatan 

pencegahan penyaiahgunaan Narkoba oleh fasilitator tempat ke�a. 

Dengan adanya monitoring yang maksimal, diharapkan ketika te�adi 

masalah maka pelaksana dapat mencari solusi sebagai langkah 

perbaikan ke depannya nanti. 

1. Cara pelaksanaan monitoring : 

•meminta laporan tertulis langsung dan para pelaksana 

•membaca laporan tertulis 

•wawancara dan observasi 

•memeriksa bagan/grafik hasil pelaksanaan kegiatan 

•mengadakan inspeksi secara on the spot 

•survey dan pengecekan 

2. Pelaksana : 

•atasan I instansi yang terkait dengan fasilitator 

•petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan 
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B.Evaluasi 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, perlu dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh dalam pelaksanaan pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba berbasis tempat ke�a. 

' 

�� � Langkah-langkah pelaksanaan : 

• Pengumpulan data dan bahan informasi tentang 

pelaksanaan program pencegahan yang Ieiah 

dilaksanakan. 

Mengolah dan menganalisis data 

• Menilai dan menyimpulkan dengan mengadakan 

pengukuran dan membandingkan hasil kesimpulan 

dengan standar tolok ukur atau tujuan yang Ieiah 

ditentukan. 

Jenis evaluasi Kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu : evaluasi proses I 
output, evaluasi efek (outcome) dan evaluasi impact dari kegiatan. 

Hasll yang diharapkan setelah dllakukannya evaluasi ini 

adalah diketahuinya keberhasllan atau kesenjangan 

antara rencana yang telah dltetapkan, pelaksanaan dan 

hasll yang dicapai serta teridentiflkasinya masalah dan 

hambatan yang dlhadapi selama proses keglatan. 
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Panduan Pembangunan berwawasan anti Narkoba berbasis 

tempat ke�a ini merupakan pedoman bagi para pelaksana 

dan fasilitator kegiatan pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba di lingkungan tempat kerja. Buku ini juga diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas lingkungan tempat kerja secara 

keseluruhan. 

Pentingnya pemahaman pihak manajemen untuk lebih 

mengedepankan pembinaan kepada karyawan melalui 

edukasi ataupun rehabilitasi kepada karyawan yang telah 

terdampak penyalahgunaan Narkoba dari pada tindakan 

pemecatan atau PHK dikarenakan hal itu akan memberikan 

dampak negatif yang lebih besar terhadap kehidupan sosial 

dilingkungan karyawan maupun sekitar perusahaan. 

!._---------------------------------------------------- _: 
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LAMP IRAN 

MATERI PENYULUHAN 







APA ITU 
NARKOTIKA? 
• Adalah zat atau obat yang 

berasal dari lana man atau 
bukan tanaman, baik sintetis 
maupun semi sintetis. 

• Yang dapat menyebabkan 

zal/obat 
..... 
,.,. .... , 

., 

,,. � 1�� .. �=-:: 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi/ 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

• Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat 
sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, 
perasaan dan perilaku. 



JENIS NARKOTIKA BERDASARKAN EFEK 
TERHADAP TUBUH 
Jenis Contoh lstilah Gaul Efek 
Stimulan Amfetamin, Shabu, Kristal Gangguan sistem sara! (termasuk 

Metamfetamin stroke), serangan jantung 

Depresan Alkohol. Brem, Oplosan, Bopeng, Mengantuk dan kelelahan, 
Benzodiazepin Boti, Mumbul penurunan fungsi kognitif dan 

memori 

Opium, Heroin, Putaw, Si Putih, Etep Berkeringat. perasaan panas 
Morftn, Kodein dan dingin, sulit tidur dan sulit 

konsentrasi 

Ekstasi, Mushroom. lnex, Magic mushroom Mengubah fungsi saraf panca indra 
bunga kecubung ijamur kotoran sap� 

Ganja, Mira a (Khat), Cimeng, Gelek Chat Mata merah dan mengantuk, 
lnhalan (lem, bensin), paranoid dan halusinasi, kejang· 
Ketamin kejang hingga kematian 



PENGGOLONGAN NARKOTIKA 
BERDASARKAN HUKUM 

P!NGGOLOIIGAM NARKOTIKA BEROASARKAN 
HIJKUM UU No lS/2009, PASAI.Ill 

UU No. 35/2009, PASAL 127 
Golongan 1: (dituntut 4 

tahun) 
firlarang digunakan 
untuk kepentrngan 
pelayanan kesehatan. 
Dalam 1umlah 
terbatas dapat 
drgunakan untuk 
kepentmgan 
penelillan atas 
rekomendasr 
Kemenkes 
Termasuk narkotika 
golongan I adalah 
opium, heroin. kokarn. 
ganta. metakualon. 
metamfetamrn. 
amfelamrn, MDMA, 
STP. fensiklidin. 

Golongan II: (dituntut 2 
tahun) 
Berpotensr unggr 
menyebabkan 
ketergantungan dan 
digunakan dalam 
pengobatan sebagar 
pilihan terakhir. 
Termasuk dalam 
golongan rnr adalah 
mortin, petrdrn, metadon. 

....,., ....... ....... ,, ,.,,. 

Golongan Ill: (drtuntut 1 tahun) 
Berpotensi rrngan menyebabkan 
ketergantungan dan digunakan 
dalam pengobatan. 
Termasuk dalam golongan inr 
adalah kodem, bufrenortin 

Sekarang beredar zat jenis baru (New 
Psychoactive Substances) yang belum masuk 
golongan di atas: tercantum pada lampiran 
Permenkes No. 13 tahun 2014 5 



BAGAIWfA SESEORANG 
ISAtaJADI 
PENGGUNA NARKOTIW 
KETERGANniiAN? 
Adanyaketerkaitandari ... _ w.- = 
beberapa faktor yaitu: 
• Flktor ketwunan (DNA): 
Sifat genetik ketergantqan ditwunkan dari orang tua 
kepada anaknya (kembar identiklsatu telur). 

• Faktor _. KelurQa, tetangga, sekolah dan sosial. 
• Faktor kermldahan mendapatkan zat nlkotlka. 



KA TEGORI PENGGUNA NARKOTIKA: 

i�.,, <:'" "QO AbWw.- .. 
0, 

---
. � 
ltlj111'JA.<o� ... 

u .... \•.!....-.. , •:.•1 





KRITERIA 
PENGGUNAAN NARKOTIKA 

Penggunaan coba·coba (Experimental use) adalah 
penggunaan sekedar untuk memenuhi rasa 
ingin tahu, biasanya dip1cu oleh tavman Ieman 
Sebag1an besar berhenti sampai pada tahap mi. 
Penggunaan Sosiai/Rekreasi (Recreational use) 
adalah penggunaan dengan tujuan sosialisasi, 
pad a saat berkumpul bersama Ieman 
Penggunaan Situasional (Situational use) adalah 
mereka yang menggunakan narkot1ka at au zat 

KRITERIA PENGGUNAAN NARKOTIKA 

psikoaktif lain untuk mengh1langkan rasa tidak nyaman seperti rasa nyeri, kecewa, cemas dan depresi. 
Penggunaan lnlensif Bermasalah (Intensive use) adalah mereka yang menggunakan narkotika 
atau zal psikoaktif lain secara patologis setiap hari dalam I bulan terakhir sehingga menimbulkan 
gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. 
Ketergantungan (Compulsive dependent use) adalah mereka yang bila tidak menggunakan 
akan timbul gejala ketergantungan psikis dan fisik, berupa gejala putus zat (withdrawal! 
sakaw dan sugesti/dorongan kuat untuk menggunakan zat kembali, penggunaan 
jarum suntik). 



KONDISI AKIBAT PEHGGUNAAN NAIIKOTIKA 



APA YANG HARUS DILAKUKAN 
BILA ADA KRUARGA, KERABAT/ 
ffiANGGA SEBAGAJ 
PENYALAH GUNA NARKOTIKA ? 

I la�rkan pada kader penyuluh 
narkoli�a, pe�urus RTtAW �temnat 
IPI'Il (lnsttluSJ Penertma Wajib Lapor) 
K�enk� IW/L KP.rneos�. IPWL 6NN 

I Dukung penyalah guna dan �luargCillya untuk dtrehabilitssi, 
• Mem�stiksn uniUk mendapatkan mformasi bahwa: 

Penyalah guna dapat dipulthltan. 
· Mem�� peny�ah qu� ke fasRitas �la�anan rtha�lrta� lt!dtkat. 

Dengan rnemenuhi proses wajfb lspor. IJEflYSiah guna skan mendspatk11 
reha�litasi dan kartu wajib Lapot sehi�� tidak di�d�akanlproses hukum. 
Kartu lspor Diri beriaku untllc 2 ks5 mssa perswatsn r!lsbiitasi sehingga 
pecaodY ndik dip�a11akao/P1'0SH hukum (Dfl'fNAUSASIJ 

1 1  





METODE REHABILITASI: 

KonselJnq dan EduknSI 





JADWAL KEGIATAN 
SEHARI·HARI 

05.00 - 06.00 lbadah 
06.00 · 07.00 Mandi 
07.00 · 08.00 Sarapan pagi 
08.00 · 1 0.00 Bersih kamar dan lingkungan 

_ 

10.00 · 12.00 Kelas (belajar) 
1 2.00 · 13.00 lbadah 
13.00 · 14.00 Makan siang 
14.00 · 1 5.00 lstirahat siang 
1 5.00 - 16.00 Konseling 
16.00 · 17.00 Waktu bebas/olahraga 
17.00 · 18.00 Mandi 
18.00 · 19.00 lbadah 
19.00 · 20.00 Makan malam 

-�-
20.00 · 21 .00 Curah pendapal/sharing 
21 .00 • 22.00 Renungan 

22.00 · 05.00 Tidur 



ASCA REHABILITASI 
1. BertuJuan untuk membantu mantan pecandu mampu 

hldup normal berfungsi sosial dan d1terima oleh 
masyarakat (llldup mand1ri serta hdak mengulangi 
perbuatannya mtrlyalahqtmkan nill1<ot1ka) 
Program berlangsung selama mmimal6 bulan 

Dtawah �ngan asesmen untuk mengetahur m1n1t· 
bakat dan menentukan penempalan program pasca 
rehabJhtaSJ sesua1 knteria yang terdiri dan 
L F111AR/I.iftit-ll'lltil�2liulln). 

• T1nggal dan beicerJa di tempat yang sama 
dengan pengawasan penuh 

• Melaksanakan ke()latan prodU<l1f sesua1 
fas1 lrtas yang tersedia 

• Pembekalan tentang en rntf1911\111 
diri, Clll mqatlli flllllllh 11M Clll 
rnenpdlri godun mengl)l.'lakan 
narkotil<a 

• MeoY!apltan keluarga agar dapat menenma 
kembali dalam ingklllg81lllya 

b. F111 Mtnlnfi!VI.M in·trOtt Dill (t.nMya 2 
W•J. 
• Mantan pecandu tinggal d1 rumah tertentu 

(Aumah Dampingan). yang diawas1 oleh 

kooselor ldikai dan berkesempatan beker11 
dt luar 

• Mtlakllflakan kegiat111 produktif 
Yll\9 dip�� (aJ petemakan. pertlllian. 
pe!benQI<elan seni, leknoiogi informasi, diQ 

c. fill LI;.11LiYt out·lftlt 0111 (ilnwlyl2-4 
bultnj. 
• l.l1ntan pecandu berl((rnpul di nrnah 

!ertentu (Rumlh Mandiri), y11g masih 
diawui teeara berkala untuk pembinaan 
lanjUI 

1 Tetap melllljutklll pekerjaan di luar sesuai 
kem1111puan dan keterampilan 

1 Tahap akhir proses pasca rehab1lrtasi. 

3. Sebaqa1 penyal!it menahun dan kamw (chronic 
re18fJ11119). kernungkin111 dapat le�jadl kekambuhan/ 
maps aklbat berbaq11 pengiiUl/pemiCIJ (��p) 

81la terjadr kelcambtJhan. maka pecandu mengikuh 
program rehab1iitasJ ulang, baik rawat jalan maupun 

.... .. .................. ' 







DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN REHABILITASI 
2. PP 25 TAHUN 201l ltntqP� W¥b llpor�Hmlllib 

Pasll2 
P!f19iMan Wajib lapor PMM!u Naltotika bertujuan un11M 
a M!menu� hal PetaOii.J Naltotlka dalam m!ndapa1kan pel00ba1an dall/111\i llf!IW�III mtllkit ltllabilnaa madl1 dll rM!I!JJl 

sosral 
b Men911u!S1!1akan orang 1ua wah. k�uilgi. dan masyaraka1 dalam menr119katt1n 1� jiWIO tl!hldlp Ptcar4u Nlllo1 ka YlllQ 

ada dr bawah penqawasan dan bmblngannya. dao 
t Menlbenkan bahan �f01masr ba9' Pemefllltahdalam mene1aplian kebotakandt b�ang f11110191111n din ptmbl!lllllll/\ peoyata1'9�llll 

dan per!daran gelap Natto1rka 

PasallO 
Ill P!taOOu Narkotrka yang 1elall melaporkan dKI atau drlaporkan kepada illlrlulr Ptn1111111 W�rb llpor dtbtfl kartu tapor drn setelah 

men�lali asesmen 
(2) Kartu lapor drn S!Oagarnana drmaksud pada ayat (I) bertaku untuk 2 (dua) kah mlllllfiiWIIan 
(3) Kartu lapor dfi �mana drmaksud pada aya1 1ll dtbenkan oleh Prmprnan �llrlull Ptntllllll W1J1b lJpor 

3. Pmnn B!fllml K!lul MaNiamah Ag\Jig, Mll'lir.mllam, Menkes, Mfnsos, Jtku Apg.IW'OlAIIIt K1 � 

Pasll3 
111 Petandu Narko1rka dan Klllban Penyalahgunaan Naltotrka sebagar 111sangka dllllatau 1!fdlkwa dalam peoyalahg!HWII Narko1i<a 

yang sedang men�lanr proses pen�rka� p!!1Untu1an dan pers�ilfl9an � fi!I\Oidrlan d1PI1 drbenkan j)!flg0ba1ar, perawa1an dan 
pemulrl\an pada lembaqa reha�lrta� medrs danta1au lembaqa rehabrlrtasr lotral 

121 Petandu Nari<Oirka dan Kor� Penyalahgunaan Nar1<o11ka sebagarmana drmaksud pada ayat ll) yang mendenta konr�rkasr m!drs 
danla1au konrphkasr psrkra1ns dapa1 dr1empatkan dr rumah sakr1 Pemenntah yang �ayanya dr1ano9ung oteh keluarqa a11\J bagr yang 
1�a< roampu �1anggung Pemenn1ah sesuar ke1entu<n yang bertaku 

151 Pecandu Narko1rka dan Korban Penyalah9ooaan Nillk01rka sebagar 1!fsangka danla1au 1erdalwa yang 1�ah drlengkapr 

I Stxat has·l a�smen da11lrm Asesmen lerpadu. dapa1 �1empa1kan pada lembaqa rehabrh1asr medrs dan/atau rehaMr1asr 1 
sosr� sesuar dengan kewenangan mstr1usr masrng-ma�g 



PENANGGUNGJ AWAB 

Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si 

TIM 
PENYUSUN 

Sudirman, S . Ag, M.Si 

Dewi Ayu Iriani 

Dian Anggraini, SE, M.Si 

Guntur Maulana, ST 

Eva Fitri Yuanita, S . Pd 

Delvia Adventine , S . I . Kom 

Adhy Kurniawan Mulato 

Eva Yuliannita 

Intan Indratni 
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