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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, karena atas l impahan rahmat dan ridhoNya, Buku Pedoman 

Kerja Dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif Masyarakat 

Desa ini berhasil disusun dan dipublikasikan, semoga menambah 

wawasan dan pemahaman pembaca tentang Pemberdayaan 

Alternatif Masyarakat Desa. 

Buku yang berisi acuan program pemberdayaan alternatif 

masyarakat pedesaan ini, diterbitkan sebagai panduan umum dan 

petunjuk teknis kegiatan pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif 

Badan Narkotika Nasional, Bad an Narkotika Provinsi, Bad an Narkotika 

Kabupaten/Kota dan lnstansi Pemerintah Terkait serta komponen 

masyarakat dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat 

pedesaan di wilayah penanaman ilegal Ganja di Indonesia. 

Diharapkan dengan dijadikannya buku ini sebagai acuan 

program kerja, upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat perdesaan oleh BNN bersama kementerian pusat, dinas 

pemerintah daerah dan komponen masyarakat lebih berdaya guna 

dan berhasil guna dalam alih fungsi lahan dan alih profesi petani 

untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, 

berkelanjutan dan bebas dari Narkotika. 

Semoga buku pedoman kerja ini dapat lebih mensinergikan 

komitmen bersama segenap komponen masyarakat, bangsa, dan 

negara Indonesia dalam memerangi permasalahan Narkoba. 

Tim Penyusun 
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KATA SAMBUTAN 

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN 

Dengan mengucap Alhamduli l lah dan puji syukur ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut gembira atas terbitnya 

buku Pedoman Kerja dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif 

Masyarakat Pedesaan ini, karena dengan diterbitkannya buku 

ini, diharapkan upaya P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat 

pedesaan yang dicapai lebih ekonomis, efisien dan efektif. 

Sebagaimana diketahui bersama, sa lah satu program Quick 

Win BNN, adalah Penurunan Produksi Ganja dan Kawasan Narkoba 

mela lui  pemberdayaan Alternatif, khususnya di Provinsi Aceh dan 

daeran basis penanaman i legal Ganja di Indonesia. Oleh karenanya, 

Sejak Tahun 2007 BNN telah melaksanakan Program Alternative 

Development di Kawasan Penanaman Ganja di Aceh dan terus 

berlanjut. 

Pemberdayaan a lternatif masyarakat desa di Aceh, bertujuan 

melakukan alih fungsi lahan Ganja ke lahan legal Produktif seluas 

80 Hektar per tahun dan mengal ih profesikan mantan Petani Ganja 

menjadi petani di usaha legal produktif sebanyak 60 orang per tahun 

dan menciptakan kawasan hijau bebas Narkoba. 

Secara khusus program pemberdayaan ini diarahkan pada 

upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 

ketidakberdayaan akibat penya lahgunaan Ganja baik menanam, 

mengedarkan dan memakai secara i legal, sehingga diharapkan 

para petani, keluarga tani dan kelompok tani yang dibina, dapat 

meningkat pendapatannya secara berkelanjutan. 

Banyak kegiatan dan capaian yang telah dihasi lkan, namun 

dengan waktu yang relatif masih pendek, berbagai upaya intensifikasi 

dan ekstensifikasi program masih harus terus ditingkatkan, 

PEDOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT ESA jjj 



antara la in:  dengan melakukan perencanaan yang komprehensif, 

membangun koordinasi dan sinerjitas dengan instansi pemerintah, 

swasta, akademisi, dunia usaha, perbankan dan komponen 

masyarakat lainnya serta melakukan langkah-langkah yang strategis 

secara berkelanjutan. 

Salah satu langkah strategis tersebut adalah menyusun sebuah 

pedoman kerja dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan alternatif 

masyarakat desa. Pedoman kerja diperlukan untuk memandu 

langkah-langkah yang tepat sasaran sedang Petunjuk teknis 

diperlukan sebagai langkah taktis bagi penyusunan rencana kerja 

setiap tahun yang terus berubah, meskipun tetap mengacu pada 

pencapaian tujuan dan sasaran yang sama. 

Atas alasan dan pertimbangan itulah, buku ini disusun guna 

menjadi acuan kerja untuk mendapatkan masukan ( input) yang 

ekonomis, keluaran (output) yang efisien dan kemanfaatanjangka 

pendek (Outcome) dan jangka panjang (effect) yang efektif, sehingga 

diharapkan tercipta akuntabilitas kinerja yang baik. 

Tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang ikut menyusun dan memberikan 

masukan bagi kesempurnaan buku ini. 

Jaka rta, Agustus 2012 

Deputi Pemberdayaan Masyarakat 

Badan Narkotika Nasional 

Drs. V. Sambudiyono, MM 
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A. LATAR BELAKANG 

BASI 

PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, 

Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya) baik di tingkat Global, 

Regional Dan Nasional, sejak lama telah merusak tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Ancaman dan dampak buruk Narkoba 

terus menerus menggerogoti potensi dan aset bangsa, termasuk 

generasi muda. 

Narkoba telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crimes) yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi 

keluarga, masyarakat dan bangsa melalui 3 (tiga) faktor : lndividu, 

lingkungan dan ketersediaan Narkoba. Ketiganya terus tarik 

menarik dan selalu muncul dalam setiap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat yang terus bergerak (dinamis) dan maju 

Berbagai upaya telah dilakukan secara bersama untuk 

menanggulanginya namun fenomena tersebut masih terus 

memerlukan fokus perhatian untuk dikurangi h ingga hasil mampu 

menekan penurunan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba baik di tingkat Global, regional dan Nasional. 

Menurut Data Badan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa untuk 

urusan Narkotika dan Kejahatan dalam World Drugs Report 2011, 

meskipun upaya pengawasan Narkoba yang ketat oleh negara-negara 

di dunia telah dapat mengendalikan peredaran Narkoba di Eropa, 

Amerika dan Asia, namun transaksi dan peredaran gelap Narkoba 

yang di lakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (organized crime) 

ternyata terus meningkat. 

Berdasarkan data dari UNODC diestimasikan bahwa sebanyak 

149 sampai dengan 272 juta jiwa yang mengkonsumsi Narkoba pad a 

tahun 2009, dengan kelompok umur 15 - 54 tahun atau sebesar 
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3,3%, dan diestimasikan setengahnya sebagai pengguna Narkoba 

hingga sekarang, dimana Ganja sejauh ini  adalah jenis Narkoba yang 

paling banyak digunakan, dikonsumsi oleh sekitar 125 - 203 juta jiwa 
pada tahun 2008. Selanjutnya diikuti oleh ATS (Amphetamine Type 

Stimulant), shabu, dan ekstasi. 

Selain itu, pada beberapa tahun belakangan ini beberapa 
senyawa baru dalam bentuk sintetik telah muncul di pasar gelap 

Narkoba, antara lain d ikenal dengan nama Legal Highs sebagai 

pengganti Narkoba stimulant, yaitu kokain dan ekstasi. Contoh 

lain adalah piperazines and mephedrone, yang tidak termasuk 

dalam obat yang tidak diawasi. Di sisi lain ditemukan pula sejumlah 

permintaan berkaitan dengan Ganja sintetik yang dikenal dengan 

nama Spice. 

Data-data yang terkait dengan produksi Narkotika opium antara 

lain diperkirakan sebanyak 195.700 hektar, jumlah terbesar adalah 

123.000 hektar dibudidayakan di Afganistan Di Myanmar terjadi 

peningkatan budidaya opium sebesar 20% dibandingkan tahun 

2009, namun produksi opium global terdapat penurunan secara 

signifikan di tahun 2010. Budidaya tanaman koka terus mengalami 

penyusutan sebesar 149.100 hektar di tahun 2010 atau dengan kata 

la in dari 2007 ke 2010 terjadi penurunan sebesar 18%. 

Secara Nasional, Berdasarkan hasiiSurvei NasionaiPerkembangan 

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan BNN dan U l  

(2011), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba d i  

Indonesia te lah mencapai 2,2% atau atau sekitar 3,8 juta orang dari 

tota l populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami 

peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan dengan prevalensi 

pad a tahun 2008, yaitu sebesar 1,99% atau sekitar 3,3 juta orang. 

Berdasarkan data BNN (2012), pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan dalam penyitaan Barang Bukti Narkotika khususnya 

jenis Ganja yang mengalami peningkatan yaitu dari 22.689.916,05 

gram (2010) menjadi 23.891.244,25 gram (2011) atau sebesar 5,3%, 
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barang bukti jenis heroin mengalami peningkatan yaitu dari 25.053,44 

gram (2010) menjadi 27.439,81 gram (2011) atau sebesar 9,5%, dan 

barang bukti jenis ekstasi meningkat dari 424.515,5 tablet (2010) 

meningkat menjadi 826.096,25 tablet (2011}  atau sebesar 94,6%. 

Sementara itu, jumlah pecandu Narkoba yang mendapatkan 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2011 

menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 

6. 738 orang, dengan jumlah terbanyak pad a kelompok usia 26 - 30 

tahun yaitu sebanyak 1.555 orang. Jenis Narkoba yang paling banyak 

digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan terapi 

dan rehabilitasi adalah Ganja (2.188 orang), selanjutnya secara 

berturutan adalah jenis shabu (2 .117 orang), heroin (1 .423 orang), 

ekstasi, diazepam, kokain dan lainnya. 

Menyadari sepenuhnya ancaman tersebut, Direktorat 

Pemberdayaan Alternatif, sebagai satuan kerja pemberdayaan 

Masyarakat BNN, memiliki tugas dan fungsi melakukan al ih fungsi 

lahan dan a l ih profesi petani, terus mengembangkan program 

pemberdayaan a lternati fbaik di kawasan perkotaan dan pedesaan .  

Oleh karenanya, dalam mendukung tugas tersebut perlu disusun 

suatu pedoman kerja Program dan Petunjuk Teknis Kegiatan. 

B. DASAR HUKUM 

Dasar hukum dalam penyusunan Pedoman Kerja dan Petunjuk 

Teknis antara lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, 

tanggal 12  Oktober 2009 tentang Narkotika, 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahum 2010 

tanggal 12 April 2010 tentang Bad an Narkotika Nasional.  

3. lnstruksi Presiden Republ ik Indonesia No. 12 Tahun 2011, 

tanggal 27 Juni 2011, tentang Pelaksanaan Kebijakan dan 

Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
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Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-
2015 

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. Per/03/V/2010/ 
BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Narkotika Nasional. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

Penyusunan Buku Pedoman kerja dan Petunjuk Teknis 

Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perdesaan dimaksudkan 
seba gai acuan program dan pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat perdesaan ba gi BNN, BNNP, BNNK 
dan lnstansi Terkait. 

2 .  Tujuan 

a .  Sebaga i  Pedoman kerja Program pemberdayaan masyarakat 
perdesaan, khususnya di wilayah penanaman Ganja, bagi 
petugas/pelaksana/ sasaran dan pelaku program guna 
tercapainya kemanfaatan (outcomes) alih fun gsi Ia han dan 
a l ih profesi petani secara efektif; 

b. Sebaga i  Petunjuk Teknis Kegiatan pemberdayaan 

masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah penanaman 
Ganja, ba gi pelaksana tercapainya proses a l ih fun gsi 
Ia han dan a l ih  profesi petani den gan masukan ( input) yan g  

ekonomis d a n  Keluaran (output) yan g  e fisien; 

c. Memberikan arahan setiap tahapan proses pemberdayaan 
masyarakat mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca 
kegiatan secara jelas, terarah dan tepat sasaran melalui 

pendekatan dan model alternatif; dan 

d .  Seba ga i  media informasi dan pen gayaan data tenta n g  situasi 
dan kondisi terkini masalah na rkoba dan capaian-capaian 

yang  telah di lakukan untuk di lanjutkan hin gga masyarakat 
bebas narkoba, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan.  
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D. PENGERTIAN 

Dalam rangka menyamakan pengertian, definisi dan persepsi, 
dalam pedoman kerja ini, digunakan beberapa istilah antara lain : 

1. Pedoman prosedur kerja adalah suatu bentuk acuan dalam 

pelaksanaan program yang berisi prosedur atau cara bekerja 

yang sistemik. 

2. Petunjuk Teknis adalah suatu bentuk acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan yang berisi prosedur pemberian masukan  dalam 

kegiatan dan bentuk-bentuk kegiatan beserta struktur tugas 

dan wewenangnya. 

3. Pemberdayaan Alternatif atau Alternative Development (AD) 
artinya suatu upaya memberdayakan masyarakat petani 

melalui metode dan usaha-usaha legal produktif yang didesain 

khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan potensi 

wilayah yang dimil iki sebaga i pengganti tanaman Ganja. 

4. Alih Fungsi lahan yaitu menggantikan lahan-lahan bekas 

penanaman Ganja dengan komoditi unggulan yang bernilai 

ekonomis lebih tinggi dibanding Ganja. 

5. Alih Profesi petani yaitu mengalihkan cara berfikir dan berusaha 

petani dari menanam Ganja kepada usaha legal produktif 

melalui pelatihan dan praktek langsung mengelola usaha 

alternatif yang berni la i  ekonomi tinggi. 

6. Agroindustri adalah kegiatan yang mengolah komoditas 

pertanian primer menjadi produk olahan ba ik produk antara 
(intermediate-product) maupun produk akhir (end-product). 

7. Agropolitan adalah kawasan yang menjadikan usaha pertanian 

dan produk-produk pertanian sebagai produk unggulan 

pendapatan petani .  

8 .  Tujuan adalah hasil-hasil yang diharapkan akan dicapai oleh 

proyek dan program pembangunan. Tujuan ini dapat disusun 

secara bertingkat (hirarki)menjadi dua tahapan atau lebih .  
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9. Program adalah serangkaian kegiatan, proyek-proyek, proses

proses atau pelayanan/jasa-jasa yang terorganisasi dan 

diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus. 

10. Input, (masukan) adalah semua jenis barang, jasa, dana, 

tenaga manusia, tekhnologi dan sumber daya la innya yang 

perl u tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam 

rangka menghasilkan output (hasil) dan mencapai tujuan suatu 

program/proyek. 

11. Output, (hasi l )  adalah produk ataujasa tertentu yang diharapkan 

dapat dihasi lkan  oleh suatu kegiatan dar i  input yang tersedia 

untuk mencapai tujuan program/proyek. 

12. Effect, (pengaruh langsung) adalah hasil yang diperoleh dari 

penggunaan output program. 

13. Impact (dampak) adalah hasil yang diperoleh dari efek program.  

Dampak merupakan kenyataan yang sesungguhnya dihasilkan 

oleh program .  

14. Monitoring, (pemantauan)  merupakan  kegiatan mengamati/ 

meninjau kembali dan kegiatan menil ik (mengawasi) yang 

di lakukan secara terus menerus atau berkala oleh pengelola 

program d i  setiap tingkatan pelaksanaan program, untuk 

memastikan bahwa pengadaan/penggunaan input, jadwal 

kerja, hasil yang ditargetkan dan tindakan-tindakan lainnya 

yang diperlukan berjalan sesuai rencana. 

15. Eva/uasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, 

efisiensi, efekti fitas dan dampak  dari kegiatan-kegiatan 
program sesuai  dengan tujuan yang akan dicapai secara 

sistematik dan obyektif. Evaluasi ini merupakan proses 

untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang 
berja lan, membantu perencanaan, penyusunan program dan 

pengambi lan keputusan d i  masa yang akan datang. 
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E. SASARAN 

1. Terlaksananya dengan baik Program dan Kegiatan Direktorat 

Pemberdayaan Alternatif sub Direktorat Pemberdayaan 

Masyarakat Pedesaan TA 2011, mulai  dari proses perencanaan, 

pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi. 

2. Terlaksananya mekanisme pemberdayaan alternatif bagi 

masyarakat yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat petani yaitu sejahtera, mandiri ;  

3 .  Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa 

seca ra ekonomis, efisien, transparan dans esuai jadwal yang 

direncanakan.  

4 .  Terlaksananya upaya P4GN melalui pemberdayaan masyarakat 

sehingga dapat menurunkan permintaan dan sediaan 

Narkotika. 

F. RUANG LINGKUP 

Ruang l ingkup bahasan dalam buku ini secara garis besar ada dua 

yaitu : Pendahuluan, Struktur dan Organisasi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat, Pedoman Kerja, Petunjuk Teknis dan penutup. 

Bab I Pendahuluan, berisi bahasan : latar belakang, dasar hukum, 

maksud dan tujuan, pengertian, sasaran, ruang l ingkup dan 

sistematika 

Bab I I  Struktur Organisasi, berisi bahasan : Kedudukan, Tugas Pokok 

dan Fungsi, Struktur Organisasi, Fungsi Teknis Deputi Pemberdayaan 

Masyarakat, Pola kerja, pola pembinaan dan kemitraan dan 

gambaran umum target capaian d l l  

Bab I l l  Pedoman Kerja, berisi bahasan : Pengertian, Prinsip-prinsip, 

Tahapan, Metode dan Penetapan, model-model pemberdayaan 

dan Penetapan model pemberdayaan 
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Bab IV Petunjuk Teknis, Berisi bahasan : latar belakang, pengertian,  

tujuan, prinsip tata kelola, pengelola, tatakelola dayamas pedesaan, 

kewenangan, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan, masukan 

dan keluaran program, input output dan outcomes yang baik, 

operasionalisasi pemberdayaan a lternatif masyarakat pedesaan, 

Bab V Penutup 

G. SISTEMATIKA 

Bab I 

Bab I I  

Bab  1111 

Bab iV 

Bab iV 

8 

Pendahuluan 

Struktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 

Pedoman Kerja Pemberdayaan Alternatif 

Masyarakat Pedesaan 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Pedesaan 

Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BNN 

A. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN 

Berdasarkan analisa situasi permasalahan narkoba dan 

gambaran umum pembangunan sumberdaya manusia dengan 

pendekatan pemberdayaan manusia pada bab terdahulu diperoleh 

isu-isu strategis khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. 

Namun sebelum kepada penjelasan isu-isu tersebut akan dijelaskan 

kebijakan dan strategi P4GN bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

berdasarkan Reviu Renstra P4GN 2010-2014. 

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional adalah "Menjadi 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu 

menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, 

bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" 

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai 

upaya mewujudkan visi tersebut adalah "Bersama instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan 

negara me/aksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 

pencegahan dan pemberantasan penya/ahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba" 

Sementara tujuan Sebagai penjabaran atau penerapan 

dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika 

Nasional menetapkan tujuan dalam periode waktu 2010-2014. 

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah Peningkatan 

peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

penya/ahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
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Ada pun sa saran strategis dari tujuan pemberdayaan masyarakat 
adalah (1 )  Terciptanya l ingkungan pendidikan dan lingkungan kerja 
bebas narkoba dan (2) Terciptanya l ingkungan masyarakat rawan 
penyalah gunaan dan peredaran gelap di daerah perkotaan dan 
pedesaan bebas narkoba. 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN 

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan 

di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). 

BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Oleh karenanya, BNN dipimpin seorang Kepala yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh 
seorang Sekretaris Utama, lnspektur Utama, dan 5 ( l ima) Deputi 

yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi 

Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja 
Sam a .  

1 .  Kedudukan  

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/V/2010/ . 
BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 
Nasional Bab VI sebagai berikut "Deputi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi 
BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat, berada d i  bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN", yang dipimpin 
oleh seorang Deputi dengan memil iki  Tugas Pokok dan Fungsi. 

2 .  Tugas Pokok 

Melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di 

bidang pemberdayaan masyarakat. 
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3. Fungsi 

Da lam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sebagai berikut : 

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Nasional dan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. 

b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan 

prosedur P4GN d i  bidang pemberdayaan masyarakat. 

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di 

bidang pemberdayaan masyarakat. 

d. Pelaksanaan fasi l itasi dan pengoordinasian wadah peran 

serta masyarakat. 

e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan 

kegiatan masyarakat di bidang P4GN.  

f. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat kepada instansi vertikal di l ingkungan BNN. 

g.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

Nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. 

C. STRUKTUR ORGAN ISASI 

Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Peran Serta 

Masyarakat(PSM) dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif (PA), 

dengan fungsi yang diembankan pada Kepala Sub Bidang Direktorat 

(Kasubdit). 

Pada Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri dari: (a) Kasubdit 

Lingkungan Pendidikan dan (b) Kasubdit Lingkungan Kerja dan 

Masyarakat; Sedangkan pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif 

terdiri dari : (a) Kasubdit Masyarakat Perkotaan dan (b) Kasubdit 

Masyarakat Pedesaan 
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Pada Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan pemberdayaan masyarakatdalam rangka P4GN melalui 

peran serta masyarakat dan untuk memperlancar penyelenggaraan 

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG DAYAMAS 

1. Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidi kan mempunyai 

tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan 

evaluasi peran serta l ingkungan pendidikan 

2. Kepala Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, 

pemantauan, dan evaluasi peran serta l ingkungan kerja dan 

masyarakat 

Sedangkan pad a Direktorat PemberdayaanAiternatif mempunyai 

tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

P4GN melalui pemberdayaan alternatif dan untuk memperlancar 

penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai 

berikut : 
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1. Kepala Sub Direktorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas 

melaksanakan  pemetaan, anal isis, pemantauan, dan evaluasi 

Pemberdayaan Alternatif masyarakat perkotaan.  

2. Kepala Sub Direktorat Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas 

melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi 

Pemberdayaan Alternatif masyarakat pedesaan .  

D. FUNGSI TEKNIS DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Sebagai lembaga yang vertikal, salah satu fungsi Deputi 

Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah sebagai pembina teknis 

kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di Tingkat Provinsi maupun 

di Tingkat Kabupaten/ Kota. Oleh karenanya, dalam menjalankan 

tugas pokoknya, Deputi Pemberdayaan masyarakatjuga menjalankan 

fungsi-fungsi lainnya, seperti : 

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan 

prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

3 .  Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan 

4.  Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta 

masyarakat. 

E. POLA KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pola kerja bidang pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

peningakatn peran serta masyarakat dalam P4GN.  Sesuai dengan 

amanah UU Nomor 35 tahun 2009, terutama pasa 104 dan 105 

bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperanserta membangun pencegahan dan pemberantasan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan 

masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya P4GN. 

Oleh karena itu, Pemerintah (BNN) berkepentingan untuk 

membentuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai strategi 

pengurangan permintaan (disamping bidang Pencegahan dan 

T&R) sekaligus memutus jaringan sindikat dan mengurangi sediaan 

Narkoba il legal yang beredar gelap di masyarakat (disamping bidang 

Pemberantasan). 

Namun demikian, hakekat pola kerja bidang pemberdayaan ini  

dalam adalah mampu menyiapkan dan membangun suatu kondisi 

dimana pelaksanaan program P4GN baik, melalui bidang : Pencegah, 

T&R, Pemberantasan dan Hukum dan Kerjasama kita lainnya, dapat 

mampu masuk kepada masyarakat secara lancar dengan tujuan 

terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan 

dan peredaran Narkoba dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam mendukung upaya P4GN melalui 

Pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya peran-peran dari 

bidang pencegahan, bidang T&R, bidang Pemberantasan, bidang 

Hukum dan Kerjasama, termasuk Pusat Penel itian Data dan 

lnformasi. Peran-peran terse but dalam memberdayakan masyarakat 

harus mengarusutamakan prinsi bahwa masyarakat adalah subyek 

dari Pemberdayaan itu sendiri bukan sebagai obyek. Bila masyarakat 

telah sebagai subyek yang memiliki kemauan untuk berdaya maka 

secara perlahan namun pasti program Pemberdayaan masyarakat 

akan sustainable (berlanjut). 

Secara garis besar, bila waktunya bidang pemberdayaan dalam 

program dan kegiatannya telah diterima masyarakat, tentunya peran

peran dari bidang-bidang lain dapat ikut memberikan dukungan 

dan berkontribusi sebagai fasil itator bagi masyarakat. Kemudian 
pada saatnya nanti masyarakat telah mampu memberdayakan diri 

dan l ingkungannya, maka perlahan dan terukur peran pemerintah 
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sebagai fasil itator dapat berkurang hingga terwujudnya keberdayaan 

yang mandiri dalam masyarakat. 

BAGAN SINERJITA BIDANG DAYAMAS & BIDANG 

DALAM P4GN Dl BNN LAINNYA 

BIDANG
·· 

... 

BRANT AS 

Dengan terbangunnya komitmen dan sinerjitas diantara bidang

bidang P4GN baik secara internal di BNN maupun dalam eksternal 

koordinasi dan jejaring kerja antara bidang P4GN dengan kemitraan 

bidang P4GN baik di lnstansi pemerintah, swasta dan komponen 

masyarakat, maka tercipta pola kerjasama, yaitu 

A. Cegah dan Dayamas, menumbuhkembangkan terciptanya 

program dan kegiatan : penyuluhan, advokasi, diseminasi 

informasi, penciptaan kader anti Narkoba, pembentukan satgas 

anti Narkoba, parenting skil l  education, peer group education, 

social skill, jiwa kewirausahaan, d l l  
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B. T&R dan Dayamas, menumbuh kembangkan terciptanya 

program dan kegiatan : min at wajib lapor bagi korban, konseling 

bagi korban dan keluarga korban Narkoba, community based 

unit, penyuluhan pola hidup sehat, Pemberdayaan social dan 

ekonomi after care, d l l  

C. Brantas dan Dayamas menumbuhkembangkan terciptanya 

program dan kegiatan : tes urine dan test rambut, intelejen, 

undercover, eradikasi tanaman Ganja , razia dan sweeping 

Narkoba, penggerebekan, pengungkapan jaringan sindikat, 

penelusuan ja lur  komunikasi sindikat, d l l  

D.  Kumkerma dan Dayamas menumbuhkembangkan terciptanya 

program dan kegiatan pembinaan keluarga sadar 

hokum, konsultasi masalah hokum, penerbitan peraturan, 

pendampingan hokum korban dan keluarga Narkoba, 

perlindungan saksi pelaporan dan korban Narkoba, kemitraan 

dan sinerjitas, d l l  

E. Litdatin dan dayamas menumbuhkembangkan terciptanya 

program dan kegiatan : kaj ian dan survey penya lahgunaan, studi 

eva luasi, studi eksplorasi dan etnografi, Focus Discussion Group 

( FGD), mengembangkan desa melek internet, membangun 

system pelaporan dan jaringan Narkoba, meningkatkan · 

aksesbilitas informasi dan komunikasi keluarga dan korban 

Narkoba, d l l  

Dengan bertumbuhkembang keselaran dan integrasi program 

yang komprehensifantara satuan kerja dalam P4GN, maka percepatan 

tujuan penciptaan lingkungan bersih dan be bas dari penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkoba akan dapat terealisasi sesuai yang 

direncanakan dan kemandirian dan keberdayaan masyarakat akan 

tumbuh. 
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F. POLA PEMBINAAN DAN KEMITRAAN DAYAMAS 

Perencaan penting setelah membangun pola kerja yang terintegrasi 

adalah mengokohkan pembinaan ke instansi vertical sambil terus 

membangun dan membina kerjasama yang baik dalam kemitraan 

baik di pusat maupun di daerah.  

Hal tn t  merupakan bagian penting dalam rangka 

pengorganisasian program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat. 

Deputi Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan kepada 

BNNP dan BNNK serta membangun kemitraan dan Sinerjitas 

dengan program-program pemberdayaan yang ada dalam instansi 

Pemerintah pusat, NGO/Orsosmas dan Swasta. Begitu juga Kepala 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP melakukan pembinaan 

kepada BNNK dan serta membangun kemitraan dan Sinerjitas 

dengan program-program pemberdayaan yang ada dalam dinas 

Pemerintah daerah, NGO/Orsosmas di daerah dan Swasta di daerah. 

Begitu juga dengan BNNK. 

BAGAN POLA PEMBINAAN DAN KEMITRAAN DAYAMAS 
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Pola kerja bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang memberdayakan 

masyarakat di target sasaran dengan perencanaan program, 

kemampuan SDM dan besar anggaran dari masing-masing secara 

profesional dan proporsional.  

Dengan capaian pada pembinaan (top down) instansi pusat 

(BNN) ke instansi daerah (BNNP dan BNNK), kemudian membangun 

kemitraan yang sejajar dengan Swasta, LSM dan komponen 

masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah mengokohkan pola 

pemberdayan terpadu dalam masyarakat, dimana semua pihak 

dapat berbuat yang terbaik  secara professional dan proporsional 

dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas ancaman 

Narkoba. 

G. GAM BARAN UMUM KERAWANAN NARKOBA Dl WILAYAH 

PEDESAAN 

Pada hasil survey nasional penyalahgunaan Narkoba pada rumha 

tangga dan rumah kost oleh BNN dan U l  (2010), terbukti bahwa 

angka prevalensi setahun terakhir, masyarakat kota (0,7%) dan 

masyarakat desa (0,4%). Pada angka prevalensi pernah pakai, 

masyarakat kota sebesar 2,7% dan masyarakat Desa sebesar 1,5%. 

Munculnya kawasan Narkoba rawan di pedesaan dewasa 

ini diidentikan dengan pengungkapan ladang-ladang liar Ganja 

yang modus operandinya menggunakan petani, buruh tani 

dan pengangguran di desa-desa untuk menanam ganja dengan 

menggunakan lahan-lahan tidur di pegunungan demi meningkatkan 

pendapatan, karena rendahnya lapangan kerja yang tersedia di 

pedesaan. 

Secara umum, faktor kemiskinan dan pengangguran masih 

menjadi sebab ketidakberdayaan masyarakat desa khususnya petani 

terpengaruh sindikasi Narkoba untuk mau menanam Narkoba. 
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Ketidakberdayaan tersebut didukung dengan kurangnya perhatian 

program-program pembangunan mengakses ke peedesaan sehingga 

banyak wilayah basis-basis Ganja yang yang sangat minim fasil itas 

umum dan fasil itas sosialnya sehingga akses masyarakat untuk pasar 

hasil usaha tani dan kesehatan menjadi sulit. 

Sebagaimana diketahui bahwa angka kemiskinan di Indonesia 

berada di pedesaan khususnya di sector perrtanian. Menurut Data 

BPS {2010), bahwa 63% rumah tangga miskin yang bekerja di sekor 

pertanian adalah buruh tani, 6% bekerja di sector industry, sekitar 

10% belum atau tidak memil iki pekerjaan, 21% bekerja di sektor

sektor lainnya. 

Kondisi terse but diperparah dengan meningkatnya pertumbuhan 

petani gurem/subsisten atau petani yang tidak memiliki lahan 

dibanding dengan petani yang memiliki lahan, secara nasional, 

lebih dari separo rumah tangga petani merupakan petani yang tidak 

memiliki lahan atau memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, sehingga 

kondisi in i  menyebabkan produktivitas rendah dimana petani hanya 

mampu memenuhi kebutuhan makan namun belum mampu untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Bila d ikaitkan dengan pendidikan, maka kemiskinan di pedesaan 

di perparah dengan data tentang angka presentase keapla Rumah 

Tangga di pedesaan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 

Sembi ian tahun sekitar 83,65% dan di perkotaan 50,47%. Sementara 

yang lebih memprihatinakn lagi bila dil ihat kondisi generasi muda 

(usia18-24 tahun) yang tidak menyelesaiakan pendidikan dasar 

Sembilan tahun, di pedesaan 40,7% dan di perkotaan 19,97%. 

Bila kedua faktor tersebut dikaitkan dengan permasalahan 

Penanaman Ganja di Provinsi Aceh, maka berdasarkan survey 

pemetaan lahan dan ganja oleh BNN dan Unsyiah {2010), 

diketahui bahwa mayoritas petani yang berada di basis-basis ganja 

berpendidikan SD (53,67%), SLTP (21,75%), SLTA ( 12%) dan tidak 
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sekolah (10,92%). Sementara kondisi kemiskinannya ditunjukkan 

dari minimnya selisih pendapatan dan pengeluaran, besaranya 

tanggungan keluarga. 

Dari hasil survey tersebut teridentifikasi bahwa di Aceh 

terdapat 8 kabupaten yang masih sering teridentifikasi melakukan 

penanaman ganja karena faktor tingginya angka kemiskinan dan 

pengangguran. Ke-8 wilayah tersebut, antara lain : Aceh Besar, Aceh 

Utara, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Nagan Raya, Bireuen 

dan Pidie. Namun demikian secara umum hampir semua provinsi di 

Pulau Sumatera teridentifikasi adanya penanaman Ganja, disamping 

Kal imantan barat dan Jawa barat. 

Kerawanan Narkoba di Pede sa an juga di l ihat dengan gejala makin 

banyaknya penyelahgunaan shabu (produksi shabu dan pemakaian 

shabu) di kawasan pedesaan. Beberapa indikasi dari pengungkapan 

tersebut adalah diungkapnya lokasi pabrik dan penyimpanan bahan 

bakupembuatan shabu dan ekstasi (ATS) di daerah pedesaan, 

khususnya di wilayah Banten, Jawa Barat dan jawa timur. Faktor 

adanya penanaman ganja dan produksi gelap Narkoba di pedesaan 

mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakattentang bahaya 

Narkoba dan kurangnya system pengawasan masyarakat pedesaab 

terhadap wilayahnya. 

H. PEMBERDAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT PEDESAAN 

(ALTERNATIVE DEVELOPMENT) 

Menyadari betapa pentingnya upaya P4GN menjadi 

tanggungjawab bersama Pemerintah dan seluruh komponen 

masyarakat, maka Pemerintah sebagai pelaksana program terus 

melakukan pendekatan dalam pembangunan, termasuk upaya 

memberdayakan masyarakat dalam P4GN agar masyarakat memiliki 

ketahanan diri dalam menangkal Narkoba ( imun) dan mengatasi 

masalah Narkoba (termasuk korban Narkoba) di l ingkungannya. 
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Sementara peran Pemerintah meskipun awalnya menjadi 

pelaksana yang berinisiatif menjalankan kepentingan nasional, 

terus berkurang dan menjadi fasilitator bagi terjadinya perubahan 
dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Demikian 

hal tersebut mulai d iberberlakukan dalam upaya penanggulangan 

Narkoba, setidak-tidaknya pasca diterbitkannya UU Nom or 35 tahun 

2009 tentang Narkotika yang lebih menitik beratkan pad a peranserta 

masyarakat sebagai dinamisator dalam penanggulangan Narkoba. 

Pada perkembangan sebelumnya, Badan Dunia PBB untuk 

urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) telah terlebih dahulu 

menerapkan pendekatan baru dalam penanggulangan masalah 

narkotika yaitu program alternative development untuk mengganti 

tanaman koka dan opium menjadi tanaman produktif yang bernilai 

tinggi. 

Program tersebutsecara berlanjut terusdikembangkan di negara

negara penghasil narkotika, baik di wilayah golden triangle (segitiga 

emas : Thailand, Laos dan Myanmar), Golden Crescent (Bulan sabit 

emas : Afghanistan, I ran dan Pakistan) dan Golden Peacock (Burung 

Merak Emas : Peru, Bolivia dan Colombia). 

Pendekatan baru ini cukup berhasil menurunkan produksi 

narkotika terutama dalam menurunkan produksi tanaman narkotika 

: Koka dan Opium, secara signifikan yang berdampak menurunnya 

sediaan dunia dan permintaan dunia, meskipun tidak secara drastis. 

Di beberapa lokasi pilot project program AD, telah terbangun 

suatu kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Bahkan tingkat kesejahteraan dari program AD telah mampu 

merubah mindset (cara berfikir) masyarakat yang semula gemar 

menanam narkotika menjadi meninggalkan tanaman tersebut dan 

beralih ke tanaman yang bernilai jual prospektif. 

Pendekatan alternatif (program AD) telah mampu merubah 

masyarakat dalam waktu yang relatif lama, karena kebutuhan 
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dan keinginan masyarakat itu sendiri untuk berubah. Alasan 

perubahannya juga cukup mendasar yaitu keinginan untuk berdaya 

menentukan nasib dan menuju kemakmuran dalam kehidupan. 

Sasaran program AD juga pada negara dengan penghasil tanaman 

Narkotika. Di Indonesia wilayah tersebut berada di Provinsi Aceh. 

Di I ndonesia sejak tahun 2007 telah dirintis program alternatif 

development sebagai bentuk penanggulangan masalah Ganja di Aceh 

melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tahun 

2008, melalui bantu an langsung dari Mae Fah Luang Foundation The 

Royal Patronage dari thailand, dikembangkan Pilot Project Acehness 

Sustainable Alternattive Livelihood Development {SALD) untuk 

tanaman Ganja di Aceh. 

Pemilihan provinsi Aceh sebagai pilot project sebagai solusi 

atas maraknya penanaman Ganja di Indonesia sejak masa sebelum 

kemerdekaan. Berbagai konfl ik sosial dan munculnya aksi separatisme 

yang membuat masyarakat aceh merasa termarginalkan dalam 

pembangunan mengetuk hati Pemerintah untuk semakin intensif 

melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Ace h. 

Apalagi moment itu dipicu dengan adanya bencana nasional gempa 

tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang memakan banyak 

korban jiwa, harta dan nestapa bagi rakyat Aceh. Oleh karenanya, . 

sejak ditandatangani kesepakatan Damai Helsinky, tanggal 15 · 

Agustus 2005, banyak perubahan yang telah diwujudkan. 

Akhirnya tahun 2009, di Lamteuba, Aceh Besar, ditetapkan 

sebagai pilot project AD pertama di dunia untuk tanaman Ganja yang 

peresmiannya dihadiri langsung Direktur UNODC, Mr. Mario Antonio 

Costa. Tahun 2010, mulai dilaksanakan KIE tentang pentingnya hidup 

sehat dan tidak menggunakan Narkoba. 

Tahun 2011, mulai dibentuk kelompok tani dari 8 desa di 

Kemukiman Lamteuba dan mulai mengembangkan komoditi Ni lam, 

Peternakan dan Perikanan Darat di area seluas 80 hektar. Tahun 
2012, dikembangkan komoditi nilam, Jabon dan Kunyit. Kemudian 
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diberikan bantuan mesin penyu l ingan Ni lam yang berhasil menyuling 

minyak atsiri dengan kadar alkohol cukup tinggi. 

Sejak dirintisnya program AD di Aceh, masyarakat mulai 

dibuka kesadarannya untuk berpola hidup sehat dan meninggalkan 

kebiasaan menghisap dan menanam ganja baik karena bujukan para 

bandar dan sindikat Narkoba maupun kemauannya menanam Ganja 

untuk tujuan lain, seperti : bumbu penyedap masakan, akar ganja 

sebagai obat asam urat atau dikonsumsi sebagai rokok pengganti 

tembakau yang jarang dijumpai di wilayah ini .  

Melalui KIE (Komunikasi, l nformasi dan Edukasi) tentang 

pentingnya hid up sehat tanpa narkoba, program kampanye terse but 

terus di lakukan melalui penyuluhan dan advokasi secara menyeluruh, 

mulai dari para pejabat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, 

tokoh wanita dan akademisi diajak mensosial isasikan kampanye anti 

Narkoba di seluruh Aceh. 
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Kemudian pada tahun-tahun berikutnya masyarakat mulai 

menerima program-program bantuan, berupa pengembangan 

komoditi tanaman dan peralatan produksi (ketel penyulingan). 

Komoditi tanaman sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2012 ini ,  

berhasil mengal ihfungsikan 165 hektar area tanaman yang dahulunya 

tanaman Ganja. Program itu juga telah mengalihprofesikan kurang 

lebih sebanyak 200 petani, yang tadinya menanam Ganja, kini 

menjadi petani ni lam, jabon, kunyit dan usaha tani lainnya. Wilayah 

ini akan terus dikembangkan hingga masyarakat petani mampu 

secara mandiri mengurus usaha taninya hingga pemasaran hasil 

taninya. 

I. GAM BARAN UMUM TARGET CAPAIAN 

Sebagaimana diketahui bahwa faktor penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba ada 3 (tiga) yaitu : lndividu, Lingkungan dan 

Ketersediaan Narkoba. Target sasaran Bidang Pemberdayaan adalah 

lingkungan yang didalamnya juga terdapat individu dan ketersediaan 

Narkoba. 

Faktor lndividu adalah faktor utama penyalahguna Narkoba 

yang memil iki latar belakang penyalahgunaan baik secara genetik 

(turunan) maupun faktor lingkungan yang mempengaruhi pola pikir, 

sikap dan perilaku seseorang menyalahgunakan Narkoba. 

Faktor lingkungan adalah faktor pendukung yang menyebabkan 

seseorang atau individu semakin cenderung menyalahgunakan 

dan menghindarinya. Lingkungan terdiri dari kumpulan individu, 

kelompok, norma dan sangsi yang melekat di dalamnya. J ika 

mayoritas individu atau kelompok dalam l ingkungan tersebut taat 

terhadap norma dan aturan bahwa Narkoba itu berbahaya dan 

di larang maka kehidupan individu akan cenderung sehat, aman, 

nyaman dan terti b. Begitu juga sebaliknya. 
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Faktor ketersediaan Narkoba adalah faktor penekan 

yang mempengaruhi individu dan l ingkungan cenderung 
menyalahgunakan bila tidak memil iki daya tangkal dan pemahaman 
yang utuh dan benar tentang bahaya Narkoba. Faktor ini marak 

dan beredar di masyarakat karena adanya hukum pasar supply dan 
demand akan Narkoba. Dimana semakin tinggi permintaan semakin 

tinggi ketersediaannya. 

Berangkat dari ketiga konsep tersebut, pember dayaan 

masyarakat desa juga menyasar 3 (tiga) target sasaran : Petani 

Ganja dan penyalahguna {sebagai individu), Kawasan bersih 

Narkoba {sebagai lingkungan) dan Alih Fungsi Lahan {sebagai upaya 

menurunkan ketersediaan Narkoba). 

Target alih fungsi lahan lahan Ganja adalah upaya menurunkan 

produksi Ganja dengan tujuan mengurangi permintaan Ganja melalui 

peningkatan pendapatan pada petani dan mengurangi ketersediaan 

Ganja melalui berkurangnya tanaman Ganja karena diganti tanaman 

produktif. Prioritas dari target ini adalah bekas Ia han Ganja baik yang 
ada di pemukiman maupun di lereng pegunungan. 
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Target alih profesi petani adalah upaya menciptakan pribadi 

petani yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan komoditi 

unggulan, pemanfaatan lahan dengan usaha legal produktif dan 

mendidik jiwa kewirausahaan. Diharapkan dengan target ini para 

petani dapat terus mengembangkan potensi tanam dan produksi 

pertaniannya dengan komoditi yang mudah, cepat panen, prospektif 

dan hasil panen yang dapat mensejahterakan tanpa harus menanam 

Ganja. 

Target penciptaan kawasan hijau bebas Narkoba adalah upaya 

menyembuhkan atau mengembalikan kawasan-kawasan yang 

selama ini mendapatkan stereotip daerah rawan Narkoba atau basis 

Ganja menjadi kawasan agrowisata, agro industri dan pusat produksi 

unggulan daerah. 

Dengan semakin banyaknya mantan petani Ganja dan mantan 

penyalahguna ini mengalihfungsikan lahan bekas Ganja dan berusaha 

mengembangkan kemandirian kewirausahaan di daerahnya masing

masing, maka secara perlahan dan pasti wilayah-wilayah tersebut 

akan tumbuh sentra-sentra produksi pertanian dan kerajinan yang 

mampu mengundang investor untuk menanamkan modalnya. 
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BAB I l l  

PEDOMAN KERJA PEMBERDAYAAN 

ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 

A. LATAR BELAKANG 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika khususnya 

Ganja telah menimbulkan masalah bangsa. Semakin hari kejahatan 

penyalahgunaan dan peredaran  gelap Ganja telah merenggut 

korban yang tidak sedikit. Mulai korban yang over dosis hingga yang 

terpapar narkoba namun tidak mendapatkan perawatan yang baik 

sehingga mencari ja lan pintas melakukan tindak pidana narkoba, 

mulai dari menanam, menggunakan secara ilegal, mengedarkan 

hingga menjadi bagian dari sindikat. 

Dari Data Pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkotika oleh 

BNN tahun 2003-2009, dari sebanyak 57.919 kasus Narkotika 75,1% 

(43.520 kasus) diantaranya adalah kasus penya lahgunaan (mulai  dari 

kultivasi hingga konsumsi) dan peredaran gelap Ganja. Dari 83.342 

tersangka kasus Narkotika, 78,5% (65.385 orang) diantaranya adalah 

penyalahguna dan pengedar gelap Ganja dan sebanyak 455 kasus 

adalah kultivasi atau rata-rata 65 kasus per tahun.  

Jenis kasus distribusi, konsumsi, dan ku ltivasi meningkat pada 

tahun 2011 yaitu sebesar 14,2% atau 2.418 kasus untuk jenis kasus 

distribusi, 7,6% atau 721 kasus untuk jenis kasus konsumsi, dan 38% 

atau 19 kasus untuk jenis kasus ku ltivasi dari tahun 2010. Sedangkan 

jenis kasus kultivasi meningkat sangat tajam pada tahun 2011 yaitu 

sebesar 66,3% atau 59 kasus dari tahun 2010. 

Jumlah tersangka kultivasi Narkoba pada tahun 2009 mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 18,18% yaitu dari 
44 tersangka pada tahun 2008 menjadi 52 tersangka pada tahun 

2009, tahun 2011 tersangka kultivasi Narkoba stabil dari  tahun 

2010, sedangkan tersangka produksi mengalami penurunan yang 
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sangat tajam pada tahun 2011 yaitu dari 112 tahun 2010 menjadi 39 

tersangka tahun 2011 sebesar 187,2%. 

Khususnya pada penanam gelap Ganja, terdata sebanyak 425 

tersangka atau rata-rata 61 orang per tahun telah ditangkap karena 

menanam Ganja. Sedang berdasarkan jumlah area lahan Ganja yang 

disita selama kurun waktu 2003-2009, seluas 1.121,6 Ha atau rata

rata 160,2 Ha per tahun. Kasus kejahatan Ganja telah menimbulkan 

desa-desa Ganja atau kawasan Narkotika di perdesaan yang perlu 

penanganan yang khusus, seperti program Alternative Development. 

Berdasarkan wilayah dan provinsi yang menempati peringkat 

tertinggi sebagai daerah penanaman Ganja, antara lain : Aceh, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, 

Lampung, kalimantan Barat dan Jawa Barat. Modus operandi 

penanaman Ganja umumnya masih memil ih lokasi di perbukitan dan 

pegunungan yang terisolasi (jauh) dari pemukiman penduduk dan 

hanya sebagian kecil d i  Aceh yang masih menanam di perkampungan .  

Berdasarkan dampak sosial dan ekonomi, bisnis Narkoba 

merupakan bisnis besar yang melibatkan banyak jaringan sindikat. 

Jumlah uang yang beredar omzetnya sangat besar, jika diasumsikan 

itu senilai biaya konsumsi Narkoba maka uang berputar di bisnis ini 

minimal Rp. 17,Stri lyun. Jumlah tersebut sangat besar oleh karena 

itu banyak orang yang tergiur di bisnis ini . 

Salah satunya adalah penyalahgunaan Ganja . Bisnis Narkoba 

seperti Ganja, di tingkat petani Rp.100ribu/kg, sampai dilewati mobil 

Rp.200 ribu/kg, di perbatasan Aceh-Sumut menjadi Rp.600ribu/kg, 

di Medan Rp.800 ribu/kg. Harga akan semakin mahal seiring dengan 

semakin jauh dari jarak sumber produksi Ganja. Selain itu, harga juga 

dipengaruhi oleh dari orang ke berapa Ganja tersebut diperoleh. 

Penyalahguna Narkoba juga seringkal i  menjadi pengedar Narkoba 

dengan tujuan mendapatkan Narkoba secara gratis untuk menutup 

rasa sakaunya dan sedikit uang. 
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Berdasarkan data, fakta dan pemahaman masalah di atas, 
diperlukan suatu langkah-langkah strategis demi tercapainya 

kemanfaatan (outcomes) yang nyata dari program Pemberdayaan 
Alternatif, agar setiap pelaksana program dapat merencanakan, 
melaksanakan, memantau dan mengeva luasi program secara tepat 
sasaran dan memberikan dampak positif bagi penurunan produksi 
ganja, khususnya di Provinsi Aceh. 

B. KONSEPSI DAN PENGERTIAN 

Menurut Soeharto (2004) Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, 

untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang 
memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; 
dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan
keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Deftnisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat 
beragam dan kontekstual .  Akan tetapi dari berbagai deft nisi terse but, 

dapat ditarik suatu be nang merah bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan 
masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong 

masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. 

Sedang menurut Soemodiningrat (2002) Pendekatan utama 
dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak 

dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi 
merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. 

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat 
harus mengikuti pendekatan sebagai berikut : 

1. upaya itu harus terarah.  ln i  yang secara populer disebut 
pemihakan. Upaya ini ditujukan  langsung kepada yang 
memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi 

masalahnya dan sesuai kebutuhannya. 
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2. program ini  harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 

di laksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran .  

Mengikutsertakan masyarakat yang akan  dibantu mempunyai 

beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena 

sesuai dengan kehendakdan mengenal i  kemampuan serta 

kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan pengalaman dala m merancang, 

melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan 

upaya peningkatan diri dan ekonominya. 

3. menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri

sendiri masyarakat miskin sul it dapat memecahkan masalah

masalah yang dihadapinya. Juga l ingkup bantuan menjadi terla lu  

luas j ika penanganannya di lakukan secara individu. Pendekatan 

kelompok ini paling efektif dan di l ihat dari penggunaan sumber 

daya juga lebih efisien. 

Menu rut Vitalaya (2000), pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya membangun kemampuan (capacity building) masyarakat 

dan memberdayakan SDM yang ada melalui pengembangan 3-P 

(pendampingan, penyuluhan dan pelayanan).  Pendampingan yang 

dapat menggerakkan partisipasi sosial masyarakat. 

Penyuluhan dapat merespon dan memantau segala perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat dan pelayanan, yang berfungsi 

sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi a set sumber daya fisik 

dan non fisikyang diperlukan masyarakat 

Sedang menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 

2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam rangka Penanggulangan H IV/AIDS, Pemberdayaan 

Masyarakat adalah kegiatan atau program yang di lakukan agar 

masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan 
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Sementara, menurut Asian Development Bank (ADP) suatu 

pemberdayaan dianggap komprehensif jika menampi lkan l ima 

karakteristik : (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) bersifat holistik; dan (5) 

berkelanjutan. 

Pertama Pemberdayaan masyarakat berbasis /okal; adalah 

perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan 

pada lokasi setempat dan melibatkan sumber daya lokal (return to 

/okal resource) dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat lokal. 

Dengan pemberdayaan ini, tidak membuat penduduk lokal sekedar 

menonton dan pemerhati di luar  sistem, tetapi justru mel ibatkan 

mereka dalam pembangunan itu sendiri. 

Kedua, Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan; 

adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan 

fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

bukannya meningkatkan produksi. lni mengubah prinsip-prinsip 

yang dianut selama ini, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih 

diarahkan pada target-target variable ekonomi makro. 

Ketiga, Pemberdayaan masyarakat berorientasi kemitraan; 

adalah karakteristik pemberdayaan yang berupaya membentuk 

kemitraan antara orang lokal (orang miskin/tak berdaya) dengan 

orang-orang yang lebih mampu. Dengan kemitraan akan membuka 

akses orang miskin terhadap tekhnologi, pasar, pengetahuan, modal, 

dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih 

luas. 

Keempat, Pemberdayaan masyarakat yang holistik atau 

mencakup semua aspek. Oleh karena itu semua sumber lokal 

patut untuk diketahui dan didayagunakan. Hal ini diperlukan agar 

terhidar dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu. Misalnya, 

karena berlebihan ketergantungan kepada laut akan mengakibatkan 

terjadinya degradasi sumber daya ikan, penurunan produksi, 
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kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan dan penurunan 

kesejahteraan. 

Kelima, Pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi maupun 

dari segi sosial .  Keberlanjutan ekonomi berarti bahwa tidak ada 

eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat terhadap yang 

lema h. 

Dalam kaitan ini  perlu adanya kelembagaan ekonomi yang 

menyediakan, menampung dan memberikan akses bagi setiap 

pelaku. Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan tidak 

melawan, merusak, atau menggantikan sistem dan ni lai sosial yang 

positif yang teruji sekian lama dan tidak dipraktikan oleh masyarakat 

C. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Menurut Prabawa (2011), Pemberdayaan masyarakat harus 

mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut : 

1. Keberpihakan kepada Orang miskin; Dalam setiap tahapan 

kegiatan, termasuk pemanfaatannya diutamakan kepada orang 

miskin; 

2. Transparansi; masyarakat harus tahu, memahami dan mengerti 

adanya kegiatan ini  serta memil iki kebebasan dalam melakukan : 

pengendal ian secara mandiri; 

3 .  Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif da lam setiap 

tahapan kegiatan mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pengawasan dan pelestariannya; 

4. Musyawarah; memil ih sesuatu yang menjadi prioritas, setiap 

pengambilan keputusan di desa maupun antar desa di lakukan  

secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan 

nyata; 
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5. Desentra/isasi; masyarakat memil iki kewenangan dan 

tanggungjawab yang luas untuk mengelola kegiatan secara 

mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar; 

6. Akuntabilitas; setiap pengelolaan kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak yang 

berkompeten; 

7.  Keberlanjutan; dalam setiap pengambi lan keputusan atau 

tindakan pembangunan harus sela lu mempertimbangkan 

sistem pelesta riannya; 

8. Kesetaraan Gender; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan 

pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang 

sama dengan laki-laki. 

D. TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Ada 7 (tujuh) tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

1. Tahap Persiapan (Analis Lingkungan/lnitial Scanning) 

a. Pemil ihan Lokasi Program, Sasaran ( individu dan kelompok). 

tenaga pendamping, Fasilitator, Model pemberdayaan, 

Besar dan bentuk bantuan, ja l inan kemitraan, model 

eva luasi dan motoring, bentuk indicator keberhasilan dan 

kegagalannya; dan rentang waktu pelaksanaan 

b. Analisa Daerah Operasi/ADO 

1) Anal isis Geografi, Demografi dan Potensi Sumber Daya 

A lam 

Melakukan observasi dan analisis tentang Geografi 

(wilayah, batasan wilayah, sungai, ik l im, curah hujan, 

karakteristik tanaman dan tanah), Demografi (jumlah 

penduduk, umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, besar 

pendapatan, jenjang pendidikan, keadaan sosia l dan 

ekonomi, fasum dan fasos, tingkat pengangguran, 
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kerawanan dan masalah sosial, d l l )  dan potensi sumber 

daya a lam, d l l  

2)  Penyusunan lnstrumen pemetaan 

Hasil dari ADO dituangkan dalam instrumen untuk 

bahan pemetaan dan survey. Instrument yang baik 

dapat menjawab semua masalah dengan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh sasaran .  

c .  Pemetaan/Survey 

Selanjutnya di lakukan  pemetaan/survey, dengan 

memadukan menggunakan pendekatan kuantitatif 

( instrumen kuesioner, skoring, pendataan sekunder, d l l )  

maupun dengan menggunakan pendekatan kual itatif 

(wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah/Focus 

Discussion group, d l l )  dengan sasaran utama mencari data, 

sebagai berikut : 

1) Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Yaitu kondisi masyarakat secara ekonomi (pendapatan, 

pengeluaran, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, 

aset yang dimi l iki, simpanan, d l l), secara sosial (pola 

hubungan sosial, peran dalam masyarakat, d l l )  

2)  Survey permasalahan Narkoba di l ingkungan 

masyarakat 

Meliputi data-data tentang permasalahan sosial 

yang berkaitan dengan Narkoba, seperti : estimasi 

penyalahguna Narkoba (jumlah pengguna, pengedar, 

bandar, kurir), lokasi transaksi ( lapak Narkoba, tempat 

berkumpul)  KDRT, Tawuran antar kampung, angka 

perceraian, 

3) Rekomendasi bentuk program pemberdayaan 

masyarakat 
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d. Konsep Pola Penanganan Awal Permasalahan Narkoba 

1)  Penyusunan rencana kerja dan program pemberdayaan 

masyarakat (sesuai rekomendasi hasil survey) 

2) Penyusunan indikator dan target keberhasi lan program 

2. Tahap Pencairan Situasi ( Unfreezing) 

Pendekatan tokoh kunci masyarakat (orang yang pal ing 

berpengaruh dan bersih Narkoba) 

1)  Pelaksanaan Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi {KIE) 

seperti; diseminasi informasi, advokasi, penyuluhan, dl l  

mela lu i  pertemuan rutin tokoh masyarakat 

2) Trust Building kepada tokoh masyarakat melalui kegiatan

kegiatan sosial kemasyarakatan (contoh :  pengobatan 

gratis, bantuan fasum/fasos, d l l )  

3. Pembentukan Organisasi Pelaksana Program 

a. Penyusunan dan penjelasan matrik kooordinasi 

b. Pengembangan kapasitas anggota organisasi (pelaksana 

program) = capacity building 

c. Pendekatan kepada masyarakat yang Pro-Program 

Pelaksanaan Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi {KIE) seperti; 

diseminasi informasi, advokasi, penyuluhan, dl l  melalui  

pertemuan rutin yang di laksanakan masyarakat umum 

4. Penyusunan program dan Evaluasi pemberdayaan masyarakat 

Penyusunan program dengan strategi-strategi pencegahan, 

yaitu : 

1) Lingkungan Keluarga : parenting Skill 

2) Lingkungan Pendidikan : pendidikan sebaya 

3) Lingkungan Kerja : peningkatan social skill 

4) Lingkungan Masyarakat : pola hidup sehat tanpa Narkoba 

5. Tahap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 
a. Proteksi Kelompok Masyarakat yang bersih dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 

PEDOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 39 



1) Penyuluhan/Advokasi (Training of Trainer) 

2) Penciptaan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi 

masyarakatyang rawan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba melalui pemberian beasiswa, bantuan 

modal usaha, pelatihan ketrampilan kerja, dl l  

b. Proteksi Kelompok Masyarakatyangtelah menyalahgunaka n 

Narkoba 

1) Penyu luhan tentang kesehatan 

2) Pemberian layanan rehabi l itasi 

3) Pemberian layanan pascarehabil itasi 

4) Pemberian Income generating (Hidup Sehat, Produktif 

dan Mandiri ) 

c. Proteksi Kelompok Masyarakat Lokal yang telah terlibat 

dalam peredaran gelap Narkoba 

1) Penegakan hukum yang tegas terhadap pemasok 

Narkoba i l legal 

2)  Pemberian ketrampilan alternatifkelompokmasyarakat 

lokal yang telah terlibat dalam penya lahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba 

3) Penyediaan lapangan pekerjaan alternatif 

6. Tahap Keberlanjutan Program 

a. Pelaksanaan pengukuran tingkat keberhasilan 

(membandingkan kondisi awal dengan pasca pelaksanaan 

program) 

b. Monitoring dan evaluasi secara periodik 

c. Jal in komunikasi secara intensif dan terus menerus 

d. Pemecahan masalah secara instan 

7.  Tahap Terminasi 

Tahap ini merupakan tahap "perpisahan" hubungan secara 

formal dengan komunitassasaran. Terminasi di lakukan seringkali 

bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak 
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jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena 

sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya. 

E. P E N E TA PA N  - P E N ETA PA N  DALAM P E M B E R DAYA A N  

ALTERNATI F MASYARAKAT DESA 

1. Penetapan Wilayah Yang Dijadikan Lokasi 

Wilayah dalam pemberdayaan masyarakat adalah kata kunci 

dari alasan mengapa pemberdayaan alternatif diperlukan.  

Wilayah ini dibatasi dengan geografi dan tujuan dar i  di lakukan 

pemberdayaan alternatif. Contohnya, kasus Aceh, suatu 

wilayah yang dipi l ih karena memil iki masalah kemiskinan dan 

penanaman Ganja. 

Penetapan wilayah yang teridentifikasi kemiskinan dan 

penanaman Ganja in i  di lakukan dengan serangkaian kegiatan 

antara lain dengan penelusuran data Primer dan Sekunder. 

Misa lnya, untuk kasus Aceh, data penetapan lokasi didasarkan 

dari data primer yaitu, hasil survey yang di lakukan 6 (enam) 

universitas se-Aceh tahun 2010 dan data sekunder, data lokasi 

eradikasi Ganjaoperasi ni la rencong Polda Aceh (2006-2011). 

Dari kedua sumber data terse but, pemberdayaan a lternatif 

menetapkan bahwa wllayah sasaran berada di 8 kabupaten, 

antara lain :  

a .  Kabupaten Aceh Besar 

b. Kabupaten Aceh Utara 

c. Kabupaten Aceh Tengah 

d.  Kabupaten Aceh Tenggara 

e. Kabupaten Pldle 

f. Kabupaten Biruen 

g. Kabupaten Nagan Raya; dan 

h. Kabupaten Gayo Lues 
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Pada wilayah tn t ,  daerah yang dijadikan lokasi 

pemberdayaan masyarakat, ada dua, yaitu : daerah bekas 

ladang Ganja dan daerah pertanian di lokasi sekitar wilayah 

penanaman ladangGanja. 

Daerah pertama berlokasi jauh dari pemukiman dan 

terisolasi namun berpotensi rusak bi la tidak di lakukan 

penanganan serius. Sedangkan daerah kedua berlokasi di 

sekitar pemukiman petani, dimana Ganja ( kadangkala) masih 

ditemukan sepohon dua pohon di kebun. 

2 .  Metode Penetapan Lokasi 

Penetapan lokasi di lakukan dengan penelusuran data-data 

ditemukannya penanaman tanaman Narkotika . Dengan 

metode sebagai berikut : 

a .  Mencari data kasus penanaman Ganja, melalui  laporan 

kasus tindak pidana Narkotika khususnya penanaman 

Ganja selama 5 tahun. Kemudian dari data tersebut, 

di lakukan cek data ke Direktorat IV/Narkotika Polda yang 

bersangkutan. 

Metode : dengan melakukan pencatatan dan wawancara 

dengan pejabat terkait. 

Output : laporan luasan Ia han yang telah dieradikasi, lokasi 

lahan dan akses menuju lahan. 

b.  Mencari data tentang tersangka yang d ipidana, khususnya 

kasus kultivasi/penanaman Ganja, yang telah menjadi 

warga binaan pada La pas dan Tahanan. 

Metode: dengan melakukan pencatatan dan wawancara 

dengan pejabat terkait. 

Output : Laporan banyaknya Napi yang dipidana karena 

menanam Ganja, berikut data tentang a lamat, jenis umur, 

jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, tanggungan keluarga, 

a lasan menanam Ganja, d l l  
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c. Melakukan survey/pemetaan kepada petani  di lokasi yang 

direkomendasikan Polda, dengan tujuan mengidentifikasi 

kondisi sosial, ekonomi dan potensi lahan dan usaha tan i .  

Metode : dengan wawancara kuesioner, wawancara 

mendalam, Fokus Disccusion Group (FGD), observasi dan 

pendampingan. 

Output : Laporan survey tentang karakteristik sosial dan 

ekonomi petani, potensi lahan, jenis usaha non pertanian, 

komoditas, pasar, harga, infrastrukturdan saran a prasarana. 

d.  Melakukan koord inasi tentang penetapan lokasi bersama 

instansi pusat, dinas pemerintahan terkait, swasta dan 

komponen masyarakat LSM. 

Metode : seminar, lokakarya, advokasi. 

Output : laporan pemetaan wilayah program pemberdayaan 

masyarakat. 

e. Dari hasil pemetaan melalui koordinasi, di lakukan 

pemetaan prioritas potensi sumber daya a lam dan man usia 

di wilayah tersebut. 

Metode : melakukan sinerji program dengan instansi dan 

din as terkait. 

Output : laporan prioritas program pemberdayaan 

masyarakat. 

8. Metode Penetapan Sasaran 

Penetapan sasaran/obyek pemberdayaan alternatif di lakukan 

dengan penyaringan sasaran dan prioritas subyek. Penyaringan 

sasaran adalah memil ih mana-mana kelompok masyarakat 

yang layak mendapatkan pemberdayaan. 

Sedang prioritas subyek adalah mengutamakan dari kelompok 

yangtersaringtersebut, mana yang memil iki potensi rawan akan 

melakukan penanaman kemba l i  Ganja dan mana kelompok 
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masyarakat yang telah siap, baik lahan maupun kemampuan 

bertaninya. 

Misalnya, terdapat 3 {tiga) jenis sasaran, yaitu : {1) kelompok 

masyarakat, yang menurut informasi warga, dahulunya 

penanam Ganja; {2) satu kelompok masyarakat yang telah 

memil iki usahatani tetapi tidak mampu mendongkrak 

kesejahteraannya; {3) satu kelompok yang telah dibina untuk 

produk pertanian tertentu. Dari 3 sasaran tersebut, mana yang 

prioritas mendapatkan program pemberdayaan. 

Dalam menetapkan sasaran ini  maka prosedur kerja yang 

di lakukan, antara lain : 

a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait; 

b. Melakukan pendekatan diskusi kelompok terfokus {FGD); 

c. Melakukan kaj ian prospektif program guna mendapatkan 

informasi, mana yang memil iki resiko gaga I terkecil; 

d .  Melakukan musyawarah dengan warga dan memberikan 

kewenangan warga untuk memil ih mana yang prioritas; 

e. Mempertimbangkan masukan program dari masyarakat, 

dinas terkait, swasta dan tokoh-tokohmasyarakat; 

f. Melakukan persetujuan yang di ikat dengan kontrak kerja .  

Dari prosedur kerja di atas, mana diantara 3 kelompok 

tersebut yang paling mudah memenuhi prosedur kerja, 

maka diprioritaskan mendapatkan program pemberdayaan, 

kemudian ditetapkan dan mulai dicanangkan program 

pemberdayaannya. 

9. Metode Penetapan Model Pemberdayaan 

Penetapan model pemberdayaan adalah memil ih model 

pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

yang dimi l iki masyarakat serta factor prospektif dikembangkan 

di masa yang akan datang. Suatu model pemberdayaan dapat 
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di lakukan baik secara bertahap, bergi l iran  mapun bersamaan, 

tergantung pada kesiapan program. 

M isalnya, suatu BNNP memil iki program pemberdayaan 

dengan menggunakan model A, BNNK memil iki program 

pemberdayaan dengan menggunakan model B dan Dinas 

Pemerintah Terkait menggunakan model C, apakah  keduanya 

dapat berada di lokasi yang sama dan waktu yang sama atau 

waktu yang berbeda. Oleh karenanya perlu di lakukan disusun 

prosedur  kerja penetapan model yang tepat terhadap sasaran 

dan lokasi. 

Dalam menetapkan model pemberdayaan ini, maka 

prosedur  kerja yang di lakukan sebagai berikut : 

a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, tentang 

program dan model pemberdayaan yang pernah di lakukan 

pada lokasi dan sasaran tertentu; 

b. Melalui ,  advokasi, sosialisasi dan musyawarah, d iperoleh 

masukan dan informasi faktual, apa kebutuhan dan 

kemauan serta kemampuan (potensi) sasaran dan Ia han; 

c. Melalui  kajian dan observasi lapangan, akan diperoleh 

informasi dengan potensi Ia han, iklim dan komoditas yang 

ada, apa yang cocok dikembangkan di daerah tersebut. 

d .  Melalui penelusuran informasi baik di Bappeda, akademisi, 

praktisi dan LSM, pendamping dan penyuluh lapangan, 

akan diperoleh informasi, mana model yang menjadi 

prioritas dan pilihan bagi sasaran dan lahan. 

e. Melalui kajian pasar dan prospektif komoditas, akan 

mendapatkan informasi rantai pemasaran yang jelas, 

mudah dan berkelanjutan. 

10. Metode Penetapan Tenaga Pendampingan 

Penetapan model pendampingan adalah proses menunjuk 

tenaga pendamping d i  lapangan yang menjadi narasumber dan 
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referensi bagi sasaran dan menjadi perpanjangan informasi 

pelaksana program. 

Tenaga pendamping adalah orang atau pihak yang 

dipercaya pelaksana program untuk mengawal berjalannya 

program dari awal hingga akhir, yang bekerja bersama sasaran 

dan membuat laporan secara berkala tentang perkembangan 

program kepada pelaksana program. 

Berkaitan dengan peran penting yang diembannya 

dan kemampuan/keahlian yang dimil iki, kerapkali tenaga 

pendamping 1n 1  banyak peminatnya karena tingkat 

kesejahteraan yang dijanjikan relatif tinggi atau di atas rata

rata pendapatan. Oleh karenanya, perlu dalam penetapannya 

di lakukan melalui prosedur kerja.  

Dalam menetapkan tenaga pendamping, maka prosedur 

kerja yang di lakukan sebagai berikut : 

a .  Melakukan  koordinasi dengan dinas terkait, tentang syarat 

terpi l ihnya, tugas yang harus diembannya dan besar 

pendapatan yang akan diterimanya; 

b. Perlu tidaknya mempertimbangkan tenaga pendamping 

adalah putra asli daerah, sehingga ini merupakan upaya 

memberdayakan masyarakat itu sendiri; 

c. Melakukan kajian, tentang bentuk kerja, lama kerja, fasilitas 

kerja dan besar pendapatan bagi pendamping lapangan; 

d .  Menyusun kriteria dan persyaratan bagi tenaga 

pendamping, seperti pendidikan, keahl ian, termasuk 

lama pengalaman kerja di bidang pendampingan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

11 .  Metode Penetapan Besar Dan Jenis Bantuan 

Besar dan jenis bantuan pemberdayaan adalah sa lah ha l  

terpenting setelah penetapan lokasi, sasaran, model, dan 

tenaga pendampingan, karena hal in i  menyangkut kepentingan 
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siapa mendapatkan apa, siapa mendapatkan berapa. Oleh 

karenanya perlu prosedur kerja penetapan besar dan jenis 

bantuan selama proses pemberdayaan di lakukan .  

Sebagaimana diketahui, da lam memberikan bantuan 

terutama menyangkut besar dan jenis bantuan diperlukan 

perhitungan dan pertimbangan yang cermat. Perhitungan 

menyangkut besaran bantuan hi ngga program yang diharapkan 

tercapai, sedang pertimbangan menyangkut kepentingan dan 

kebutuhan sasa ran. 

Contoh kasus d i  Aceh, suatu lokasi pemberdayaan telah 

ditetapkan  dengan model budidaya tanaman ni lam, suatu 

tanaman dengan jangka enam bulan telah dapat dipetik 

hasilnya. Apakah selama 6 bulan tersebut sa saran/ petani perlu 

diberikan bantuan  kesejahteraan, bila d ibantu, apa bentuk 

dan jenisnya. Kemudian bagaimana mekanisme pemberian 

bantuannya. 

Dalam menetapkan model pemberdayaan ini, maka 

prosedur kerja yang di lakukan sebagai berikut : 

a. Melakukan kajian tentang besar kebutuhan bagi 

mekanisme survival petani se lama menjalankan  program. 

Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok petani 

karena waktunya disita untuk program. 

b. Melakukan koordinasi dan referensi tentang mekanisme 

pemberian bantu an dari satuan kerja bidang pemberdayaan 

d i  kementerian pusat, dinas terkait ataupun aturan global; 

c. Melakukan musyawarah dengan sasaran sebelum program 

di laksanakan; 

d. Melakukan  perencanaan anggaran dan mengupayakan 

bantuan dari lembaga donor, baik melalui CSR maupun 

joint program dengan kementerian pusat la innya; 
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e. Menyusun mekanisme penyaluran bantuan yang 

memperhatikan kaidah-kaidah adminitrasi dan pelaporan 

keuangan Negara guna pertanggungjawaban .  

F. MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN ALTERNATIF 

Sebagaimana sebutan namanya "altenatif", tentunya banyak 

pi l ihan dan model yang dapat diterapkan. Model-model tersebut 

terus dikembangkan dan diterapkandalam berbagai situasi dan 

kondisi masyarakat, baik berdasarkan budaya, wilayah, kondisi sosial 

ekonomi, gender dan dinamika pada masyarakat petani dan warga 

desa, yang berada di sekitar lokasi penanaman Ganja. 

Dengan pengembangan model-model tersebut, keluaran 

(Output) yang diharapkan adalah terlaksananya proses 

pemberdayaan masyarakat dengan tantangan dan harapan baru 

bagi peningkatan kesejahteraan serta munculnya produk unggu lan 

daerah yang berbasis kemandirian dan ramah lingkungan. 
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Sedang kemanfaatan (outcomes) yang diharapkan  dengan 

munculnya model-model pemberdayaan alternative ini, adalah 

masyarakatsemakin mencintai profesi, lahan dan produkunggulannya 

sehingga tidak lagi terta rik menanam Ganja dan mencari pekerjaan 

bahkan berurbanisasu ke kota. 

Dari berbagai kajian dan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

di berbagai negara, kini telah banyak model-model pemberdayaan 

alternatif masyarakat yang dapat diterapkan di berbagai kondisi dan 

lokasi sebagai solusi alternatif bidang pemberdayaan, yaitu : 

1. Model BudidayaTanaman, yaitu pemberdayaan dengan 

mengelola tanaman berni lai tinggi baik mulai pembibitan 

hingga pengolahan hasil, seperti : Ni lam, Jabon, Tanaman Hias, 

Tanaman Obat, Murbei, d l l .  

2.  Model Budidaya Peternakan, yaitu pemberdayaan dengan 

peningkatan kapasitas budidaya hewan-hewan piaraan/ ternak 

baik mula i  pemeliharaan hingga pemanfaatan hasil-hasilnya, 

seperti : sapi, kambing, ayam, unggas, d l l  

3 .  Model Perikanan yaitu pemberdayaan dengan dengan 

peningkatan kapasitas budidaya perikanan, seperti : l kan hias, 

ikan air tawar, ikan air laut, d l l  

4 .  Model Permodalan yaitu pemberdayaan dengan memberikan 

pemahaman tentang bentuk dan mekanisme pengkreditan 
dan perolehan modal usaha mela lui lembaga keuangan mikro 

di pedesaan 

5. Model Tekhnologi Tepat Guna yaitu pemberdayaan dengan 

memanfaatkan potensi pemanfaatan l imbah pertanian dan 
peternakan untuk membuat kompos, biogas, d l l  

6. Model pemberdayaan Energi Alternatif yaitu pemberdayaan 

dengan memberikan pemahaman masyarakat akan 

pemanfaatan energy alternative dan terbarukan yang 
disediakan alam, seperti : energy surya, energi a i r, biogas dari 
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kotoran hewan, pengganti minyak tanah dengan tanaman jarak 

pagar, d l l  

7. Model pemberdayaan sektar Pengolahan yaitu pemberdayaan 
dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pengolahan 

hasi l  pertanian menjadi produk-produk yang berni la i  jual  tinggi, 

unik dan prospektif untuk dikembangkan, seperti : pengasapan 
ikan, pembuatan saus, pengemasan daun murbei untuk teh, 

pembuatan nata de coco dari air kelapa, dl l  

8. Model Pembinaan Koperasi yaitu pemberdayaan bagi petani 

tentang pelatihan keorganisasian, manajemen dan pelaporan 

keuangan serta pembentukan wadah ekonomi mikro dan 

menumbuhkan kemandirian dalam usaha dan permodalan. 

9. Model Responsif Gender yaitu model pemberdayaan dengan 

memperhatikan dalam prioritas sasarannya adalah peran dan 

keberdayaan  kaum wanita dan remaja putri melalui kegiatan 

yang sesuai dengan kodrat dan keahl iannya; 

10. Model Kewirausahaan yaitu model pemberdayaan dengan 

pelatihan pengelolaan usaha tani dan penciptaan peluang

peluang usaha sektor non pertanian guna penciptaan kawasan 

agro industri dan agro wisata serta menumbuhkan jiwa 

kemandirian; 

11. Model Bantuan Langsung Masyarakat yaitu bantuan dari 

pemerintah yang diberikan langsung kepada masyarakat guna 

memperbaiki infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, MCK, 

drainase, d l l )  dan dan peningkatan kualtas pelayanan publik 

bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan  
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G. TANTANGAN DAN HAMBATAN 

Dari berbagai referensi program pemberdayaan dan implementasi 

nyata program pemberdayaan alternatif BNN di provinsi Aceh 

selama periode 2008-2012, teridentifikasi karakteristik tantangan 

dan hambatan dalam pelaksanaan program, yaitu : pada pelaksana, 

pada sasaran, pada program, 

1. Hambatan Pelaksana Program, adalah hambatan yang ada 

pada pihak-pihak baik yang menyelenggarakan kegiatan, 

maupun pendukung kegiatan, yaitu kementerian, dinas terkait, 

komponen masyarakat, swasta dan LSM .Hambatan pada 

pelaksana antara la in :  

a. Perbedaan visi, misi dan strategi program. Hal  in i  cukup 

dimaklumi sebagai penyebab terhambatnya program 

pemberdayaan masyarakat masing-masing pelaksana 

progam; 

b. Keterbatasan anggaran pada pe/aksana, sehingga rencana

rencana pemberdayaan ditunda tahun berikutnya; 

c. Komitmen. Diantara pelaksana program, umumnya masing

masing pihak lebih mengutamakan pencapaian program 

yang telah d irencanakan; 

d. Sinerji atau keseragaman. Banyak pelaksana yang memil iki 

program pemberdayaan, namun upaya mensinergikan 

masing-masing bidang masih terkendala kurangnya 

koordinasi dan pertemuan yang intensif; 

e. Koordinasi. Dari masing-masing pelaksana yang memil iki 

tujuan yang sama, belum terkoordinasi siapa mengerjakan 

apa dan dimana, padahal sesungguhnya kesamaan program 

dan lokasi kerap kali sama; dan 

f Kepemimpinan. Setiap pelaksana memil iki gaya 

kepemimpinan dan kepedul ian pada pemberdayaan 
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masyarakat yang berbeda-beda sehingga perlu lebih 

banyak diadvokasi dalam upaya mensinergikan program.  

2. Hambatan pada sasaran program, adalah hambatan yang 

ada pada pihak-pihak yang mendapat program baik individu 

maupun kelompok, yaitu petani, keluarga tani, kelompok 

tani, pendamping kelompok tani dan masyarakat umumnya di 

perdesaan.  Hambatan pada sasaran program, antara lain : 

a. Derajad kesehatan yang buruk. Faktor ini  disebut faktor 

mendasar yang harus mendapatkan perhatian.  J ika 

masyarakat sakit maka sul it untuk bekerja .  Pemecahan 

yang efektif adalah mengatasi masalah kesehatan terlebih 

dahulu .  Masalah-masalah kesehatan yang dijumpai antara 

lain : gizi buruk, sanitasi buruk, malaria, DBD, pola hidup 

yang buruk (merokok, begadang, tidak menjaga kebersihan, 

kurang berolahraga, d l l ) ;  

b. Tingkat Pendidikan yang rendah. Faktor ini  akan 

mempengaruhi penerimaan ide-ide baru dan daya tangkap 

merespon program bagi peningkatan kesejahteraan 

mereka di masa depan; 

c. Rasa Curiga. Faktor ini adalah hal  biasa dijumpai bi la suatu 

hal baru masuk dalam aspek kehidupan individu atau 

kelompok, oleh karenanya diperlukan komunikasi yang 

intensif, sosialisasi dan advokasi yang tepat; 

d. Mindset Usahatani. Banyak pemikiran usaha tani yang 

masih tradisional yang menjadi hambatan bila menghadapi 

pertanian modern. Contoh, kasus di Aceh, petani terbiasa 

membiarkan ternak berkel iaran mencari makan sendiri, 

dengan budidaya peternakan (cara modern) harus 

dikurung, diberi makan dan dirawat; 

e. Keterbatasan Modal. Hampir sebagian besar petani 

menghadapi kendala usaha tan i  berupa modal. Baik modal 
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berupa lahan yang sempit (terutama di Jawa) maupun 

modal pertanian (Misalnya, di Sumatera, yang berlahan 

luas); 

f Kurangnya akses Pasar. Petani yang sudah bersusah payah 

menanam dan memanen menghadapi kendala pemasaran 

karena akses perhubungan (jalan dan transportasi) yang 

rusak dan minim; 

g. Lemahnya akses Kurangnya akses Pasar. Petani yang sudah 

bersusah payah menanam dan memanen menghadapi 

kendala pemasaran karena akses perhubungan (jalan dan 

transportasi) yang rusak dan minim; 

h. Lemahnya akses bagi petani terhadap input produksi. 

Petani yang berlebihan dalam pan en perlu mendapat input 

produksi agar ni la i  jua lnya tinggi. 

3. Hambatan pada pe/aksanaan adalah hambatan yang ada 

pada proses pelaksanaan dari mulai  perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, pendampingan, monitoring, eva luasi, pelaporan 

dan tindak lanjut.Hambatan pada pelaksanaan, antara lain : 

a. Perencanaan. Dalam proses perencanaan program yang 

tidak mengikutsertakan peran dan aspirasi masyarakat, 

kerap membuat program stagnan/jalan di tempat; 

b. Penggagasan Ide. Bila penggagasan ide progam lebih 

banyak pelaksana daripada sasaran, maka akan menjadi 

hambatan program; 

c. Persiapan. Dasar kegiatan yang tidak didukung persiapan 

data yang aktual dan faktual membuat program sering 

salah sasaran; 

d. Pendampingan. Program yangtidak diawasi dan didampingi 

kerap mengalami jalan buntu dan cenderung gaga I, karena 

sasaran tidak memiliki referensi yang cukup; 
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e. Monitoring.  Sebagus apapun rencana dan pelaksanaan, 

bila kurang termonitoring dengan baik akan menyebabkan 

program salah arah dan berdampak kerugian besar; 

f Evaluasi. Kurangnya evaluasi akan berarti kurangnya 

komunikasi karena evaluasi berupaya mengga l i  umpan 

bal ik untuk perbaikan program; 

g. Pelaporan. Pelaporan adalah output yang strategis untuk 

pengembangan dan keberlanjutan program, sehingga 

pelaporan yang tidak transparan akan menurunkan 

kepercayaan sasaran pada pelaksana program; 

h. Keberlanjutan Program. Setiap program yang tidak 

memiliki tindak lanjut cenderung disa lahgunakan  sasaran 

sebagai bentuk donasi dan hadiah dari pelaksana. 

4. Hambatan pada metode program atau model pemberdayaan 

adalah pemi l ihan model yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 

tidak prospektif dan tidak didukung potensi lahan, anggaran, 

tekhnologi dan SDM yang ada. Hambatan pada pelaksanaan, 

antara lain : 

a. Model pemberdayaan tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal itu disebabkan saat perencaan program 

tidak mengikutsertakan aspirasi masyarakat; 

b. Model tidak didukung Ia han. Kurangnya persia pan program 

berupa identifikasi lokasi menyebabkan model yang dipi l ih 

tidak berkembang; 

c. Model tidak didukung anggaran. Kerapkali model yang 

di implementasi di lapangan tidak mengacu pad a kebutuhan 

dan anggaran yang jelas, sehingga terancam gaga I; 

d. Model yang tidak diimbangi sarana & teknologi yang 

memadai. Pemil ihan suatu model harus memperhitungkan 

sarana dan teknologi pendukungnya dari awal hingga akhir 

bila tidak maka akan  mengalami kendala operasional; 
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e. Model tidak prospektif Inti dari pemil ihan model adalah 

terciptanya peluang usaha non pertanian yang mampu 

mendongkrak pendapatan karena prospektif atau berni la i  

jua l  tinggi, b i la  tidak akan menjadi antipati sasaran. 

5. Hambatan pada /okasi program adalah kondisi sosial, 

ekonomi, infra struktur dan geografis lokasi dimana kegiatan 

pemberdayaan di lakukan. Pada kasus Aceh, lokasi program 

ada 2 (dua), yaitu : wilayah bekas eradikasi Ganja dan lahan 

d i  sekitar pemukiman warga. Hambatan pada Lokasi program, 

antara lain : 

a. Pada kasus Aceh, wilayah bekas eradikasi Ganjarelatif 

jauh dan susah dijangkau, sehingga upaya yang di lakukan 

adalah bermitra dengan kementerian kehutanan untuk 

melakukan  penanaman kembali ( reboisasi); 

b. Belum jelasnya stastus kepemilikan lahan yang 

sesungguhnya bisa menjadi agunan bila memerlukan  

modal tambahan; 

c. Lokasi yang dipi l ih warga tidak sesuai dengan perencanaan 

oleh pelaksana program; 

d. Lokasi yang dipi l ih warga tidak sesuai dengan perencanaan 

oleh pelaksana program; 

e. Kejelasan status kepemil ikan Lokasi program yang belum 

jelas kepemilikan yang berdampak pada keberlanjutan 

program di masa yang akan datang; 

f. Minimnya anggaran untuk menyewa Ia han d i  lokasi selama 

kegiatan pemberdayaan di lakukan; 

g. Minimnya akses perhubungan (jalan dan transportasi); 

h. Kerasnya Ia han di sekitar lokasi sehingga memerlukan dana 

tambahan untuk mengupah petani guna mengubah lahan 

bekas hutan menjadi lahan pertanian.  
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H. INDIKATOR EVALUASI DAYAMAS DESA 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program diperlukan 

evaluasi yang menggunakan indikator-indikator mulai dari evaluasi 

proses, output, outcome, effect dan impact. Yang dijabarkan sebagai 

berikut : 

a .  lndikator-indikator eva luasi proses, outcomes dan impact dari 

kegiatan adalah sebagai berikut : 

1) indikator-indikator proses 

a) Jumlah l uas lahan yang berhasil dial ihfungsikan 

menjadi lahan produktif; 

b) Jumlah komoditi yang ditanam di lahan petani; 

c) Jumlah panen dan besaran keuntungan dari hasil 

panen; 

d)  Jumlah petani yang terlibat dalam program al ih profesi; 

e)  Jumlah pertemuan dan rapat yang diselenggarakan 

bersama petani; 

f) Jumlah kunjungan monitoring dan eva luasi dalam 

mel ihat perkembangan program; 

g) Jumlah keluarga tani yang terlibat da lam kegiatan 

al ihfungsi; 

h) Jumlan pendamping yang menjadi konsultan petani 

dalam memecahkan masalah taninya; 

i )  Jumlah bantuan modal kerja dan modal usaha bagi 

usahatani; 

j) Jumlah lnstansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

berpartisipasi dalam program AD; dan 

k) Jumlah Komponen masyarakat yang berpartisipasi 

dalam program AD; 
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2) indikator-indikator outcomes (jangka pendek) 

a)  Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan 

meningkat; 

b) Meningkatnya kesadaran masyarakat (tokoh 

masyarakat/agama, orang tua, guru, tempat kerja, 

media massa) tentang pencegahan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba. 

c) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara 

pemerintah (tingkat kecamatan, kelurahan, , instansi 

terkait), non pemerintah (orsos, LSM, tokoh masyarakat, 

para orang tua) dan kelompok masyarakat lain dalam 

penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan upaya

upaya pencegahan penyalah gunaan dan peredaran 

gelap narkoba. 

d) Terbentuknya kelompok tani yang menjadi tim inti 

dalam program AD dan memiliki wewenang dalam 

mengambi l  keputusan terhadap program dan 

usahataninya. 

3) indikator-indikator effect (jangka menengah)  

a )  Jumlah lahan Ganja menurun meningkat dari . . . . % 

menjadi . . . . % 

b) Jumlah kegiatan eradikasi Ganja meningkat dari . . . .  % 

menjadi . . . . % 

c) Jumlah lahan produktif meningkat meningkat dari . . . . % 

menjadi . . . .  % 

d) Jumlah komoditi tanaman meningkat dari . . . .  % menjadi 

. . . .  % 

e) Jumlah Petani dan ke luarga tani yang meninggalkan 

bertanam Ganja meningkat dari . . . . % menjadi . . . . % 
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f) Jumlah petani yang sakit-sakitan karena penyakit 
akibat mengisap ganja dan penyakit ikutan la innya 

menurun dari . . . . % menjadi . . . . % 

g) Jumlah komoditi (tanaman unggulan) petani meningkat 

dari . . . . % menjadi . . . .  % 

h) Jumlah pendapatan petani meningkat dari. . . . % menjadi 

. . . .  % 

i) Jumlah Penya lahguna narkoba yang bera l ih usaha 

menjadi wirausaha legal produktif meningkat dari . . . . % 

menjadi . . . . % 

j) Jumlah kawasan pedesaan yang teridentifikasi bebas 

narkoba meningkat dari . . . .  % menjadi . . . .  % 

4) indikator-indikator Impact (jangka panjang) 

a) Menurunnya angka prevalensi Narkoba di l ingkungan 

dan kawasan pedesaan; 

b) Menurunnya angka kejahatan narkoba ( kultivasi, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba); 

c) Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat 

d)  Meningkatnya pola hid up sehat tanpa narkoba 

e) Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam · 

masyarakat 
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BAB IV 

PETUNJU K  TEKNIS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT PEDESAAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kompleksitas permasalahan Narkoba menyangkut aspek 

sikap/perilaku individu (nilai-nilai, kepribadian, dll) dan lingkungan 

(teman sebaya, keluarga, dl l ) .  l ndividu dan lingkungan yang terbiasa 

menyalahgunakan Narkoba perlahan tapi pasti telah mengancam 

nilai-nilai dan etika yang tumbuh dalam kearifan lokal masyarakat. Hal 

itu nampak dari berbagai kejadian kekerasan, kecelakaan, tawuran, 

perkelahian antar geng, tawuran antara kampung, mahasiswa 

dengan penegak hukum dan kejadian lain, dimana para pelaku 

tersebut dalam pengaruh Narkoba sebelum melakukan aksinya. 

Masalah penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di 

Indonesia telah menjadi masalah Nasional yang mendapat perhatian 

serius dari pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya 

lnpres Nomor 12 tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011, tentang 

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap 

Narkoba(P4GN) 2011-2015. 

Mela lu i  lnpres tersebut Presiden Rl berharap semua instansi 

Pemerintah dan Komponen Bangsa, di bawah koordinator Kepala 

BNN terus bekerja keras dan bahu membahu mengambil langkah

langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan 

masing-masing dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN 2011-

2015. 

Permasalahan Narkotika yang paling dominan di Indonesia 

adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Ganja (Cannabis 

sativa). Ganja di Indonesia bersumber dari dalam negeri dan luar 

negeri. Dari dalam negeri, Ganja banyak di tanam di Provinsi Aceh, 
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khususnya di wilayah pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan, 

yang menyebabkan lahan dan petani terancam untuk dijadikan 

modus dan lokasi penanaman Ganja, yang menyebabkan pelakunya 

diancam hukuman berat UU Narkotika. 

Pada tahun 2011 BNN telah mencanangkan salah satu 

program Quick Win, yaituPenurunan Produksi Ganja dan 

Kawasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui 

Pemberdayaan Alternatif, khususnya di Provinsi Aceh. Meskipun 

sejak Tahun 2007 BNN telah melaksanakan Program Alternative 

Development di Kawasan Penanaman Ganja di Aceh dan berlanjut 

hingga saat ini. 

Pemberdayaan alternatif masyarakat desa di Aceh, bertujuan 

melakukan alih fungsi Ia han Ganja menjadi Ia han dengan usaha legal 

Produktif seluas 80 Hektar per tahun, mengalih profesikan mantan 

Petan i  Ganja menjadi petani di usaha legal produktif sebanyak 75 

orang per tahun, menciptakan 3 kawasan bebas Narkoba per tahun 

dan mengalihusahakan penyalahguna menjadi pelaku usaha positif. 

Dalam rangka mencapai tujuan pertama, al ih fungsi lahan, 

sejak tahun 2007, BNN bersama Aparat penegak hukum melakukan 

operasi pemberantasan lahan ganja besar-besaran,kemudian upaya 

itu di lanjutkan dengan program pemberdayaan alternatif (alternative 

development) telah mengajak Thai land membuat pilot project di 

Lamteuba dan Maheung. 

Selanjutnya dalam mencapai tujuan kedua, alih profesi 

petani, selepas terciptanya dua pilot project tersebut, BNN terus 

menindaklanjuti program di Lamteuba dengan program Penanaman 

nilam dan Sistem Pertanian Terpadu Tanpa Limbah, dimana dengan 

sistem ini penanaman berpadu dengan peternakan dan perikanan. 

Melalui program ini, banyak petani yang akhirnya mulai 

membuka diri menerima program dan secara sukarela menghadiri 
setiap even yang program AD selenggarakan di lokasi. Perlahan 
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namun pasti mereka mulai menawarkan Ia han bekas ganjanya untuk 
ditanami dan mereka mulai melakukan usaha tani bukan hanya padi 

dan berkebun, namun juga sayuran dan nilam. 

Tanaman ni lam yang digagas dtahun 2010 terus ditindaklanjuti 

oleh para petani di Lamteuba. Kemudian tahun 2011 penanaman 

Nilam terus meluas ke wilayah lain di luar Lamteuba, sehingga pada 

waktu tertentu para petani banyak yang antri untuk melakukan 

penyulingan nilam menjadi minyak atsiri, dimana ketersediaan 

mesin dan jumlah daun nilamyang akan disuling tidak memadai. 

Oleh karenanya, sejak tahun 2012, BNN telah memberikan program 

al ih fungsi Ia han untuk Ni lam 20 hektar dan peralatan penyulingan. 

Kini dengan mesin ketel yang dimil iki, petani nilam di Lamteuba 

telah berhasil menyuling Ni lam mereka menjadi minyak atsiri 

dengan rendemen 25% menghasilkan minyak atsiri dengan kadar PA 

(pachouli alcohol) sebesar 31%, suatu nilai kadar yang cukup tinggi 

di Aceh. Selain itu, masyarakat petani  juga telah menanam Kunyit 

untuk tanaman jangka menengah dan kayu Jabon untuk tanaman 

Jangka Panjang. Artinya satu capaian program AD telah dirintis oleh 

petani .  Kini perlahan dan pasti mereka merawat ni lam, kunyit dan 

jabon dan meninggalkan menanam ganja. 

Mel ihat fenomena di atas, bagi pelaksana program perlu 

di lakukan penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan kegiatan 

dan anggaran, arti program yang telah terlaksana dapat terus 

dikembangkan dari satu komoditi ke komoditi lain dan dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya. 

B. PENGERTIAN 

Dalam petunjuk teknis ini, ada pengertian dan konsepsi yang perl u 

diperjelas, antara lain : 

1. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi 
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permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat 

diambil  tindakan sedini  mungkin; 

2. Eva/uasi adalah proses tindak lanjut kegiatan monitoring dalam 

rangka membandingkan antara perencanaan dan realisasi 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka 

menemukan permasalahan dan mencarikan solusi pemecahan 

masa lah; 

3 .  Sistem Pertanian Terpadu Tanpa Limbah merupakan konsep 

agrobisnis dengan mengkombinasikan industri pangan, 

pertanian, perikanan air tawar, serta peternakan dalam suatu 

lahan dimana satu sama lain saling memberikan kemanfaatan 

dengan meminima lkan adanya l imbah. 

4. Agroindustri adalah kegiatan yang mengolah komoditas 

pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara 

(intermediate-product) maupun produk akhir (end-product) . 

5. A/at dan mesin pengo/ahan adalah peralatan dan mesin yang 

dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor 

penggerak untuk kegiatan penanganan pengolahan hasil 

pertanian. 

6. Gabungan Kelompok Toni {Gapoktan) adalah organisasi 

gabungan kelompok tani di suatu wilayah/daerah sentra 

produksi yang bergerak di bidang usahatani, pengolahan dan 

pemasaran yang anggotanya terdiri dari  kelompok tani/petani. 

7. Kelompok Toni (Poktan) adalah organisasi di suatu wilayah/ 

daerah yang mempunyai kegiatan di bidang usahatani, 

pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang anggotanya 

terdiri dari para petani .  

8. Dana bantuan sosial adalah stimulasi dana untuk mengatasi 

kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha poktan/ 

gapoktan agar selanjutnya mampu mengakses modal dari 

lembaga permodalan secara mandiri .  
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C. TUJUAN 

1. Sebagai acuan teknis bagi petugas/pelaksana /pelaku usaha 

dalam upaya mengembangkan/ mengoperasikan kegiatan 

usahatani pertanian bagi usaha-usaha dalam rangka a l ih  fungsi 

Ia han dan a l i h  profesi. 

2. Memberikan arahan kegiatan budidaya dan perawatan yang 

sesuai dengan kaidah GAP dan keamanan pangan (food safety). 

D. SASARAN 

Sasaran dari petunjuk teknis ini  adalah terlaksananya dengan 

baik Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif sub Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, mulai  dari awal penyusunan 

program sampai evaluasi akhir dengan menggunakan besaran 

anggaran yang sesuai dengan ketentuan keuangan dan mengacu 

pada prinsi input yang ekonomis, output yang efisien dan outcome 

yang efektif mencapai sasaran .  

E. PRINSIP TATA KELOLA 

Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, setiap pelaksana 

harus melalukan kaidah tata kelola dan prinsip-prinsip tata kelola. 

Demikian juga dengan Pemberdayaan masyarakat desa yang 

dibiayai melalui  anggaran APBN T.A. berja lan, dan mengikuti ka idah 

dan prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut : 

1. Efisien. Setiap biaya yang dikeluarkan harus didasarkan pada 

ketepatan penggunaan, biaya dikelola secara efisien dan 

di lakukan  untuk kepentingan sa saran dan serta menguntungkan 

Negara, dengan upaya menghindari terjadinya penyimpangan 

atas penggunaan keuangan Negara serta sasaran sebagaimana 

yang telah ditentukan. 

2. Efektif. Pemberdayaan masyarakat Pedesaan tahun 2012 

diarahkan pada ketepatan sasaran sesuai dengan kondisi 
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daerah masing-masing, dengan memperhatikan setiap 

tahapan pemberdayaan masyarakat Pedesaan pada daerah 

rawan Narkoba. Ketepatan sasaran ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan terjadinya penyimpangan penggunaan 

anggaran Negara serta mempermudah prosedur kerja. 

3. Transparan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pedesaan 

di laksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua 

pihak baik pengambi l  kebijakan, pelaksana, pembantu pelaksana 

dan pendukung kegiatan, sehingga mempercepat pembagian 

tugas dan fungsi, hak dan kewaj iban yang proporsional. 

4. Akuntabe/. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Pedesaan harus 

dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun 

secara admin istratif. 

5 .  Berstandar SMART. Pemberdayaan yang berstandar "SMART" 

yaitu Spesific (memil iki karakteristik spesifik), Measurable 

(dapat diukur  hasil kinerjanya), Achieveab/e (dapat dicapai 

dalam jangka waktu tahun anggaran), Rea/istis (mudah 

di laksanakan) dan Time Bound (terencana dengan jadwal 

waktu yang telah ditentukan). 

F. PENGELOLA 

Pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan 

anggaran APBN, berdasarkan keorganisasian sebagai berikut : 

1 .  Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Deputi Pemberdayaan 

Masyarakat. 

b. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah pejabat Direktur 

Pemberdayaan Alternatif atau Pejabat yang di bawahnya 

yang ditunjuk Direktur dan ditetapkan Kepa la BNN 

berdasarkan pengajuan Deputi dan Direktur dan yang 

memiliki kriteria 
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c. Pelaksana, adalah Kasubdit Kasubdit Masyarakat Pedesaan. 

Pelaksana bertanggungjawab menjamin pelaksanaan 

kegiatan berja lan secara baik dan benar mulai  dari proses 

persiapan, pelaksanaan, pemantauan, eva luasi dan 

pelaporan serta pasca kegiatan.  

d. Petugas Perencana, Pemonitor dan Eva/uasi adalah Para 

Kasi di Subdit Masyarakat Pedesaan dan anggotanya. 

2. Komponen Masyarakat 

a. Kordinatar kegiatan, adalah tokoh masyarakat, ketua 

Gapoktan, Kelompok Tani, d l l  

b.  Stakeholder ada lah instansi pemerintah terkait 

pemberdayaan masyarakat Desa 

c. Mitra kegiaton, adalah komponen masyarakat pemerhati 

masalah bahaya narkoba dan pemberdayaan masyarakat 

di daerah. 

d. Donatur, adalah individu, kelompok, lembaga atau 

kelompok usaha n irlaba la innya yang pedul i  dan bermitra 

dengan kegiatan BNN di daerah.  

G. TATA KELOLA DAYAMAS PEDESAAN 

1. Pengelola kegiatan dan atau pengelola keuangan harus 

memahami DIPA dan RKAKL sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan dan berbagai peraturan/ ketentuan yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

2. Setelah menerima dokumen tersebut, PPK dan pelaksana 

kegiatan dan pengelola keuangan harus segera mencermati, 

mempelajari/menel iti D IPA dan RKAKL. 

3. PPK dan pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan segera 

menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebelum 

melaksanakan  kegiatan, yang memuat komponen-komponen 

sebaga i be ri kut : 
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a. Jenis kegiatan; 

b. Tujuan kegiatan; 

c. Pengelola kegiatan; 

d .  Pelaksana kegiatan; 

e. Waktu dan tempat; 

f. Hasil yang diharapkan; dan 

g. Biaya. 

4 .  Revisi atau perubahan sedapat mungkin dihindari, namun 

apabila diperlukan dalam kondisi bersifat mendesak, revisi 

dapat di lakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan 

diajukan paling lam bat pada triwu lan ke I I .  

5 .  Pengajuan revisi harus di laksanakan sesuai dengan prosedur, 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan 

yang direvisi harus menunggu persetujuan revisi dari pejabat 

yang berwenang untuk memberikan persetujuan revisi. 

6. Dokumen pengajuan dan persetujuan revisi harus disampaikan 

kepada pihak-pihak terkait yaitu Sekretaris Utama, Kepala 

Biro Perencanaan, tembusan disampaikan kepada Direktur 

Pemberdayaan Alternatif, Kepala Biro Keuangan, dan KPPN 

setempat. 

7. Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai 

melalui APBN waj ib  dipertanggung-jawabkan oleh Satuan 

Kerja dengan memberikan Laporan Triwulan, Semesteran, 

dan Tahunan kepada Kepala BNN cq Deputi Pemberdayaan 

masyarakat dengan tembusan Direktur Pemberdayaan 

Alternatif. 

8. Seluruh Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa waj ib 

di landasi melalui su rat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

dan terdokumentasikan secara lengkap. 
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) 
H. KEWENANGAN 

1. Deputi pemberdayaan masyarakat 

Deputi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) memil iki kewenangan mengawasi pelaksanaan 

anggaran, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengawasi 

penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan 

barang/jasa. 

2 .  Direktur Pemberdayaan Alternatif 

Direktur Pemberdayaan Alternatif sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen mempunyai kewenangan : 

a .  Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

yang meliputi : ( 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; (2) Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS); dan (3) Rancangan kontrak. 

b. Menandatangani  kontrak. 

c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa. 

d .  Mengendal ikan pelaksanaan kontrak. 

e. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan 

barang/jasa kepada PA/KPA. 

f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa 

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.  

g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada 

PA/KPA setiap triwulan.  

h .  Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 

3 .  Kasubdit Masyarakat Desa 

a .  Kepala Subdirektorat Masyarakat Desa sebagai pelaksana 

program/kegiatan d i  Subdit Masyarakat Pedesaan 

mempunyai kewenangan melaksanakan perintah dari 
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Direktur Pemberdayaan Alternatif untuk memimpin 

ja lannya berbagai kegiatan yang akan di laksanakan. 

b. Atas perintah tersebut Kepala Subdirektorat Masyarakat 

Pedesaan melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak

pihak yang terkait dan menga mbil berbagai keputusan, 

baik yang bersifat teknis maupun non teknis. 

c .  Kemudian dari hasil kord inasi dan pengambilan 

keputusan tersebut d i laksanakan  suatu kegiatan/program 

pemberdayaan masyarakat Pedesaan dengan dibantu 

oleh Kepala Seksi Pemetaan dan Analisis dan Kepala Seksi 

Monitoring dan Evaluasi. 

4. Kasi Pemetaan & Anal isis Masyarakat Pedesaan 

Kepala Seksi Pemetaan dan Ana lisis Masyarakat Pedesaan 

memil iki kewenangan dalam membantu Kepala Subdirektorat 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa 

di bidang pemetaan dan ana lisis kegiatan .  

5 .  Kasi Mon itoring dan Evaluasi (Monev) 

Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Pedesaan 

memil iki kewenangan dalam membantu Kepala Subdirektorat 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa 

di bidang monitoring dan eva luasi kegiatan .  

6. Bendahara 

Bendahara memil iki kewenangan melakukan 

pengadministrasian pencairan dana kegiatan, memeriksa 

kelengkapan pencairan dana kegiatan, dan melakukan 

pencairan dana kegiatan, serta melakukan pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan anggaran kegiatan yang 

diserap kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

70 PEOOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBEROAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 



I .  TUJUAN, SASARAN STRATEGIS & ARAH KEBIJAKAN 

Berdasarkan Rencana Strategi P4GN tahun 2010-2014, salah 

satu tujuan BNN adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pencegahan dan pemberantasan penya lahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba 

Dari tujuan tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, 

yaitu : pertama, Terciptanya l ingkungan pendidikan, lingkungan 

kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan l ingkungan keluarga 

bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan 

komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, Menurunnya 

produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba melalui program Pengembangan Alternatif/ 

Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan. 

Sementara, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 

RPJMN tahap II tahun 2010-2015, arah kebijakan dan strategi BNN 

khusnya bidang dayamas adalah Melakukan ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Strategi yang di lakukan dengan cara mendorong peran serta 

masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. 

Khusus dalam pemberdayaan a lternatif, pada tahun 2010-

2014, target yang dicapai dalam penyelenggaran pemberdayaan 

alternatif adalah Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon dan Menurunnya 

produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba me/a lui program Pengembangan Alternatif di Provinsi 

Ace h. 

Sementara dalam rangka Menurunnya produksi ganja dan 

kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

melalui program Pengembangan Alternatif di Provinsi Aceh, telah 

ditetapkan 4 (em pat) target, yaitu : (1) Area Ia han ganja yang beral ih 
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fungsi, (2) Jumlah kawasan rawan penya lahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif, (3) 

Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif dan (4) 

Jumlah pelaku ti ndak pidana (TP)/kejahatan narkoba yang beralih ke 

usaha legal produktif. Berikut target capaian 2010-2014, yaitu : 

Target & satuan 2010 2011 2012 

Area Lahan (Ha) - 100 80 

Kawasan (buah) 1 3 3 

Penanam (orang) 50 60 75 

Pelaku TP (orang) 50 60 75 

J. MASUKAN DAN KELUARAN PROGRAM 

1. Area Ia han ganja yang bera l ih  fungsi. 

2013 2014 

80 80 

4 5 

90 100 

90 100 

Alih fungsi area bekas ganja di lakukan 2 (dua) pendekatan : 

(a) untuk Ia han bekas tanaman Ganja pada wilayah yang jauh 

dari  perbukitan dan terisolasi, d i lakukkan koordinasi dengan 

Dinas Kehutanan untuk di lakukan  reboisasi (penghijauan), 

dan (b) untuk lahan bekas tanaman Ganja yang l iar ditanam 

masyarakat di pemukiman, di lakukan pemberdayaan alternatif 

masyarakat desa bersama Dinas pertanian.  

Output dari  sasaran ini  adalah beralihfungsinya lahan 

bekas ganja menjadi lahan dengan produk  unggulan yang 

memberi tambahan pendapatan bagi petani, melalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat pedesaan, seperti : budidaya ni lam, 

peternakan kambing dan unggas, perikanan air tawar, dan 

pemahaman masyarakat tentang kewirausahaan. 

2. Jumlah kawasan rawan penya lahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba yang dibina melalui pengembangan a lternatif. 
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Kawasan yang dimaksud adalah daerah pedesaan yang 

diidentifikasi sebagai kawasan desa ganja karena telah 

terungkap oleh aparat Kepolisian bahwa di wilayah tersebut 

telah disita lahan Ganja. Kawasan desa ganja tidak hanya 

memil iki bukti lahan bekas ganja, namun disinyalir juga desa 

Ganja  tersebut telah memaksa terlibatnya masyarakat baik 

sebagai pengguna, pengedar dan penyimpan Ganja. 

Output dari kegiatan in i  adalah terciptanya kawasan anti Ganja 

dan kawasan dengan produk pertanian, seperti : d i  Jantho, 

Maheung dan Lamteuba. 

3 .  Jumlah penanam ganja yang bera l ih ke usaha legal produktif; 

dan Penanam Ganja diartikan sebagai petani yangtinggal di des a 

Ganja atau kawasanyang berdekatan dengan lokasid imana Ia han 

ganja disita. Oleh karenanya, di lakukan pembinaan, mula i  dari 

penyuluhan, advokasi tentang bahayanya menyalahgunakan 

ganja, hingga diberikan bantuan berupa : ketrampi lan dalam 

usaha tani dan ketrampilan la innya, peralatan, modal kerja, 

saran produksi; dan bimbingan terbentuknya koperasi serta 

dicarikan akses pasar bagi produk unggulan yang dihasilkan .  

Meskipun Penanam Ganja umumnya petani, namun a l if 

profesi ini tidak terbatas hanya mereka yang petani (dalam arti 

memil iki lahan) tetapi berlaku untuk mereka yang berprofesi 

buruh tani  (tidak memil iki lahan sendiri), penngguran (bekerja 

serabutan), d l l .  

Output dari sasaran ini, bera l ihprofesinya petani  dengan 

tanaman unggulan yang memberikan nilai tambah pada hasil, 

mudah dalam proses dan akses dalam pemasaran .  

4. Jumlah pelaku tindak pidana/kejahatan  narkoba yang bera l ih 

ke usaha legal produktif 

Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba adalah mereka yang 

benar-benar pernah melakukan kejahatan penanaman Ganja 
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yang telah sadar untuk tidak melakukan  kembali, yang didata 

dari informasi masyarakat maupun mantan Tahanan dan Napi 

karen a terkait kejahatan narkoba yang ada di kawasan terse but. 

Kemudian mereka dibina dengan kegiatan-kegiatan, mulai  dari 

pendataan, penyuluhan, advokasi, pemeriksaan kesehatan, 

pembinaan ketrampi lan, pendampingan, pemberian bantuan 

sarana & prasarana produksi, pembinaan kewirausahaan, 

pembentukan koperasi dan penciptaan akses pasar dan 

permodalan dengan lembaga keuangan di wilayah tersebut. 

Output dari sasaran ini, telah beral ihusahanya para pelaku atau 

mantan pelaku TP narkoba melalui pembinaan ketrampilan dan 

kewirausahaan, sehingga secara berkelanjutan dan mandiri 

mereka dapat mengembangkan usahanya baik secara individu 

maupun dengan wadah koperasi. 

K. INPUT, OUTPUT DAN OUTCOMES YANG BAlK 

Dari semua uraian di atas, akan berdaya guna dan berhasil guna 

bi la mencapai hasil yang tepat sasaran, baik dalam input, output 

dan outcomes kegiatan, dengan uraian sebagai berikut : 

1 .  Pada input, semua kegiatan dapat di lakukan secara ekonomis 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Perlunya memperhitungkan jumlah pelaksana program 

yang terlibat agar se-efisien mungkin, hal in i  berkaitan 

dengan biaya perja lanan dinas dan semua akomodasinya .. 

b. Perlunya memperhitungkan lokasi dan waktu tempuh 

lokasi. Bi la kegiatan dapat di lakuka n  d i  dua lokasi dengan 

jarak yang bisa dijangkau,maka tidak perlu kembali ke 

kantor untuk berangkat kembali .  

c. Perlunya memperhitungkan waktu dan biaya berkaitan 

dengan pengadaan barang/jasa yang harus melibatkan 

prosedur tender yang lama. J ika dapat di lakukan tanpa 
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tender maka akan lebih baik program tersebut dibagi baik 

jumlah anggaran maupun waktu pelaksanaan. 

d. Perlunya memperhitungkan lokasi pelaksanaan yang 

menggunakan hotel dan gedung-gedung pertemuan, tetapi 

lebih memil ih lokasi terbuka yang langsung menyentuh 

kehidupan sehari-hari sasaran. 

e. Perlunya memil ih narasumber, pendamping kegiatan, 

penyuluh dan pembantu pelaksana di lapangan orang yang 

mumpuni di bidangnya sehingga anggaran yang disediakan 

sesuai dengan keahl ian dan pengetahuan yang diberikan 

kepada sasa ran .  

f. Perlunya setiap anggaran yang diajukan disesuaikan dengan 

Standar Biaya Umum (SBU) terkini baik yang berlaku di 

pusat maupun di daerah. 

2 .  Pada output, semua kegiatan dapat d i lakukan secara efisien 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Perlunya Ketua pelaksana merencanakan kegiatan dan 

membagi tugas kepada anggota secara proporsional dan 

profesional agar seluruh dokumentasi dan pelaporan dapat 

d i laksanakan secara menyeluruh. 

b. Dalam setiap kegiatan, perlunya mempedomani seluruh 

kaidah pelaksanaan kegiatan baik penggunaan anggaran, 

waktu dan narasumber yang kompeten. 

c. Perlunya menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis 

dan panduan lapangan pada setiap kegiatan sehingga 

sasaran dan metode dalam pelaksanaan program jelas, 

terarah dan tepat sasa ran.  

3 .  Pada outcomes (manfaat jangka pendek), semua kegiatan 

dapat di lakukan secara efektif dengan memperhatikan hal-hal 

berikut : 

PEDOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN AlTERNATII MASYARAKAT 0 SA 7 5 



a. Perlunya pelaporan yang faktual dan aktual atas 

permasalahan dan a lternatif solusi yang direkomendasikan 

dalam setiap kegiatan, sehingga sasaran merasakan 

manfaat dan faktor-faktor penghambat program dapat 

berkurang; 

b. Melakukan musyawarah dan diskusi kepada semua pihak 

dan mengakomodir setiap masukan dan kritikan yang 

disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti dan hasi lnya 

disampaikan pada kesempatan rapat berikutnya. 

c. Dalam setiap kegiatan yang mel ibatkan sasaran, maka 

waktu yang di luangkan untuk kegiatan tersebut harus 

secara proporsional diganti dengan besaran pendapatan 

sesuai dengan perhitungan. 

4. Pad a Impact, (ma nfaat jangka pendek), semua kegiatan dapat 

di lakukan secara efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Guna lebih memberikan manfaat yang berkelanjutan, 

sasaran perlu diberikan kegiatan dan dipi l ihkan komoditi 

yang dapat dipanen atau mendatangkan pendapatan 

dalam jangka pendek, jangan menengah dan jangka 

panjang. 

b. Untuk mendukung keberlanjutan program, perlunya 

diberdayakan keluarga sasaran sehingga program tersebut 

mendapat tempat dan apresiasi dari masyarakat karena 

mampu memberikan manfaat bersama. 
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L. OPERASIONALISASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PEDESAAN TAHUN 2012 (CONTOH RKAKL) 

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA T.A. 2012 

a. Kerangka Kerangka Acuan Kegiatan 

Acuan Kegiatan (KAK) Pemberdayaan Alternatif Masyarakat 

Desa T.A. 2012 adalah sebagai Berikut : 

Kementerian I : BADAN NARKOTIKA NASIONAL. 
Lembaga 
Unit Eselon I : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

l(Dayamas) 
Program Program P4GN. 
Hasil : Menurunnya Angka Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba. 
Unit Eselon 2 Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Dit PA) 
Satker 
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif. 
lndikator : Lingkungan masyarakat di kawasan 
Kinerja pedesaan yang mendapat pemberdayaan 
Kegiatan alternatif. 
Satuan Ukur : 3 kawasan (Lamteuba, Jantho dan 
dan Jenis Maheung), 100 100 Ha, 75 Petani dan 60 
Keluaran Pengguna 
Volume : lSKegiatan 

b. Jenis kegiatan 

Ada pun dalam TA 2012 Direktorat Pemberdayaan Alternatif 

Subdit Masyarakat Pedesaan telah menetapkan 17 kegiatan 

untuk 4 kawasan, dimana 3 di DKI Jakarta dan 1 di Aceh. 

Jenis-jenis kegiatan tersebut adalah : 

a .  Pembekalan Petani da lam A l ih  Fungsi Lahan dengan 

Komoditi Nilam dan Jabon. 
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b. Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif 

Pada lnstansi Pemerintah, LSM, dan Ka langan Dunia 

Usaha di Provinsi Su lsel. 

c. Pemenuhan Undangan KPDT, Bank Indonesia dan 

Stakeholder Pemberdayaan Alternatif (Dinas, Pemda, 

LSM, dan lnstansi Swasta) da lam Penyelarasan Program 

Pemberdayaan Alternatif di di Provinsi Aceh. 

d. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 20 Ha melalui 

Pengemba ngan Komoditas Ni lam. 

e. Pelaksanaan Al ih Fungsi Lahan 20 Ha melalui 

Pengemba ngan Komoditas Jabon. 

f. Pembinaan Lanjut Petani  da lam Pengolahan dan 

Pengelolaan Komoditi Ni lam dan Jabon. 

g. Studi Ekskursi Prototipe Pemberdayaan Masyarakat di 

Yogyakarta. 

h. Pembinaan mantan penyalahguna narkoba (warga 

binaan) 3 Wilayah pada Provinsi Aceh. 

i .  Pembinaan pemuda melalui pelatihan persiapan kerja 

di Provinsi Aceh.  

j .  Administrasi kegiatan pembinaan masyarakat melalui 

pengembangan keterampilan 

k. Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif 

Pada lnstansi Pemerintah, LSM, dan Kalangan Dunia 

Usaha d i  Provinsi Aceh. 

I .  Laporan SemesterPelaksanaan Program Pemberdayaan 

Alternatif di Provinsi Aceh. 

m. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Alternatif di Provinsi Aceh .  

c. Akun Anggaran 

Ada pun Akun Anggaran yang ditetapkan pad a program itu 

antara lain : 
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a. belanja bahan. 

b. honor yg terkait output giat. 

c. belanja barang non operasional la innya . 

d. belanja jasa profesi. 

e .  belanja sewa. 

d. Metode Pelaksanaan 

Sedang dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, telah 

d itetapkan metode pelaksanaan kegiatan yaitu melalui  

Metode Swakelola dan Kontraktual berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 

e. Target Capaian dari Kegiatan 

Pemberdayaan masyarakat pedesaan TA 2012 diharapkan 

dapat mencapaia sasaran : (1 )  beral ihnya 100 Hektar 

lahan bekas Ganja  menjadi lahan produktif; (2) beralih 

profesinya 75 orang petani dan 60 penyalahguna narkoba 

ke usaha legal produktif; (3) terciptanya 3 kawasan h ijau 

yang bersih dar i  na rkoba; dan (4)  terlaksananya program 

Quick Wins BNN, yaitu menurunnya produksi Ganja dan 

Kawasan Merah dengan pemberdayaan a lternatif. 

2. RINCIAN PER KEGIATAN 

a. Pembekalan Petani do/am Alih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Kamoditi Nilam dan Jabon. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a )  Memberikan penyadaran akan pentingnya hidup 

sehat lahir dan batin tanpa narkoba. 

b) Membekali petani tentang pentingnya program 

AD bagi peningkatan kesejahteraan melalui  

pengembangan ni lam dan Jabon. 
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c) Memberikan bekal usaha tani bertanam nilam dan 

jabon, mulai dari bertanam hingga memasarkan .  

d)  Mengajak petani untuk a l ih l ahan dan a l ih  profesi 

dengan bertanam Ni lam dan Jabon 

2)  Tujuan 

a )  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 

desa akan  pentingnya hidup sehat lahir dan batin 

tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 

kesejahteraan melalui pengembangan ni lam dan 

Jabon. 

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani tentang 

usaha tani  n i lam dan jabon. 

d)  Tercapaimay al ih fungsi lahan dan a l ih profesi 

petani ke usaha legal produktif 

Nama Kegiatan. waktu dan Lokasi 

Pembekalan Petani dalam Alih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Komoditi Nilam dan Jabon di lakukan 

selama 3 hari, d i  bulan April di Aceh. 

Mekanisme pe/oksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 

lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan serta Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

rencana. 
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5) Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 

Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perja lanan  la innnya. 

Hasi/ vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

b. Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif 

pada Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan 

Kalangan Dunia Usaha, Provinsi Sulawesi Selatan 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan koordinasi dan penyatuan persepsi 

antara BNN dan Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR 

Perusahaan dan Kalangan Dunia Usaha tentang 

langkah dan tindak lanjut program AD. 

b) Mengidentifikasi sinerjitas program antara BNN, 

Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan 

Kalangan Dunia Usaha dalam rangka a l ihfungsi 

Lahan dan Alih Profesi Petani di Aceh. 
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c) Mendapatkan masukan yang membangun, inovatif 

dan memperkaya wawasan dari dan untuk peserta 

lokakarya. 

d) Mensosialisasikan pentingnya a l ih  fungsi lahan 

Ganja mela lu i  pengembangan nilam dan Jabon di 

Sulawesi Selatan .  

2)  Tujuan 

a)  Terkoordinasinya pelaksanaan program anatara 
BNN, Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 
dan Ka langan Dunia Usaha. 

b) Teridentifikasi nya sinerjitas program diantara 
ketiganya. 

c) Tersosialisasinya upaya a l ih  fungsi lahan dengan 
tanaman ni lam dan Jabon. 

Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 
Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif Pada 
Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan Kalangan 
Dunia Usaha di Provinsi Sulse l di lakukan selama 3 hari di 

bulan Juni di Makassar. 

Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 
kunjungan ke lapangan di lapangan .  

4) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan  
undangan narasumber dan peserta), anggaran dan  
lokasi. 

5) Melaksanakan  kegiatan sesuai dengan rencana serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 
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Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perja lanan la innnya. 

Hasil yang inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari .  

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

c.  lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif pada 

lnstansi Pemerintah, LSM, Dan Kalangan Dunia Usaha d i  

Provinsi Aceh. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan koordinasi dan penyatuan persepsi 

antara BNN dan Stakeholder bidang AD dan Dunia 

Usaha tentang langkah dan tindak lanjut program 

AD. 

b) Mengidentifikasi sinerjitas program antara BNN, 

Stakeholder AD dan Dunia Usaha dalam rangka 

a l ihfungsi La han dan Alih Profesi Petani di Aceh. 

c) Mendapatkan masukan yang membangun, inovatif 

dan memperkaya wawasan dari dan untuk peserta 

lokakarya. 

d) Mensosialisasikan pentingnya a l ih fungsi lahan 

Ganja melalui pengembangan n i lam dan Jabon. 
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2) Tujuan 

a )  Terkoordinasinya pelaksanaan program anatara 

BNN, Stakeholder dan Dunia usaha. 

b) Teridentifikasinya sinerjitas program diantara 

ketiganya. 

c) Tersosialisasinya upaya alih fungsi lahan dengan 

tanaman n i lam dan Jabon. 

Nama Keqiatan, waktu dan Lokasi 

Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif Pada 

lnstansi Pemerintah, LSM, dan Kalangan Dunia Usaha 

di Provinsi Aceh di lakukan selama 3 hari d i  bulan Mei di 

Banda Aceh. 

Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terd iri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

kunjungan ke lapangan di l apangan. 

4) Membuat persiapan admin istrasi (Sprin Pan itia dan 

undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 

lokasi. 

5 )  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 

6) Melakukan  dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pelaksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 
sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan lainnnya. 
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Hasi/ vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 
tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari . 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 
(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

e. Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif 

pada Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan 

Kalangan Perbankan. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan koordinasi dan penyatuan persepsi 
antara BNN dan Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR 
Perusahaan dan Kalangan Dunia Usaha tentang 
langkah dan tindak lanjut program AD. 

b) Mengidentifikasi sinerjitas program antara BNN, 
Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan 
Kalangan Dunia Usaha dalam rangka al ihfungsi 

La han dan Alih Profesi Petani di Aceh. 

c) Mendapatkan masukan yang membangun, inovatif 
dan memperkaya wawasan dari dan untuk peserta 

lokakarya. 

d)  Mensosialisasikan pentingnya al ih fungsi lahan 
Ganja melalui pengembangan ni lam dan Jabon. 

2)  Tujuan 

a )  Terkoordinasinya pelaksanaan program anatara 
BNN, Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 

dan Kalangan Dunia Usaha. 

b)  Teridentifikasinya sinerjitas program diantara 

ketiganya. 
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c) Tersosialisasinya upaya a l ih fungsi lahan dengan 

tanaman ni lam dan Jabon. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif 

Pada Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan dan 

Kalangan Dunia Usaha di Provinsi Aceh di lakukan selama 3 

hari di bulan November di Banda Aceh. 

Mekonisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

kunjungan ke lapangan di lapangan. 

4) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan la innnya. 
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Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

f. Pemenuhan Undangan KPDT, Bank Indonesia dan 

Stakeholder Pemberdayaan Alternatif ( Dinas, Pemda, 

LSM, dan lnstansi Swasta) dalam Penyelarasan Program 

Pemberdayaan Alternatif di Provinsi Aceh 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan kunjungan kerja pemberdayaan 

masyarakat bersama guna meli hat potensi dan 

sinerjitas program.  

b)  Mendapatkan informasi terkini mengenai 

pendataan, sumber dana dan bentuk bantuan 

yang mungkin disa lurkan 

c) Mencari titik temu tentang pola kerja, 

pendampingan dan keberlanjutan program.  

2)  Tujuan 

a)  Terlaksananya kunjungan kerja bersama antara 

BNN, KPDT, Bl dan Stakeholder 

b) Terupdatenya informasi terkini tentang langkah

langkah dan tahapan program dayamas di lokasi 

(Ace h) 

c) Terwujudnya titik temu dan persepsi yang sama 

dalam rangka dayamas untuk a l ih  fungsi Ia han dan 

a l ih  profesi petani .  
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Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pemenuhan Undangan KPDT, Bank Indonesia dan 

Stakeholder Pemberdayaan Administrasi kegiatan 

di lakukan masing-masing 3 hari sesuai yang direncanakan 

dengan lokasi di Aceh 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 6 orang 

utusan dari BNN atau masing-masing 2 orang per 

undangan.  

2)  Tim Pelaksana terd iri dari ketua dan anggota . 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Peserta, 

akomodasi dan anggaran) 

4) Melaksanakan  kegiatan sesuai dengan rencana, serta 

melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pelaksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja perjalanan la innya. 

Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

terse but, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terlaporkannya langkah-langkah tindak lanjut pasca 

kunjungan dayamas. 

2)  Ter-updatenya i nformasi terkini mengenai pendataan, 

sumber dana dan bentuk bantuan yang mungkin 

disalurkan .  
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3) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 

hari, berikut pertanggungjawaban kegiatan, serta 

tersedianya naskah laporan kegiatan.  

e. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 20 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas Nilam. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komoditas Ni lam di lahan 

20 Ha. 

b)  Mengajak 50 petani untuk berpartisipasi mengikuti 

kegiatan pengembangan Ni lam dari tahap awal 

hingga akhir dengan menanam Nilam di lahannya. 

c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan. 

2)  Tujuan 

a )  Terlaksananya a l ih fungsi lahan 20 Ha melalui  

pengembangan komoditas N ilam. 

b) Terlaksananya a l ih profesi petani sebanyak 50 

petani untuk mengembangkan Ni lam. 

c) Terbantunya petan i  mengembangkan Ni lam di 

lahan 20 ha dengan bantuan informasi, petugas, 

dan saprodi selama pelaksanaan kegiatan. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Al ih Fungsi Lahan 20 Ha Melalui  

Pengembangan Komoditas Ni lam di langsungkan selama 3 

hari di bulan Jun i  di 3 Kawasan :  Lamteuba, Maheung dan 

Jantho. Namun penanaman di lanjutkan selama 6 bulan, 

untuk kemudian di lakukan monev. 
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Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota . 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 
dan undangan narasumber dan peserta), anggaran, 

penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 20 Ha 

yang dipi l ih .  

4) Melakukan koord inasi, observasi dan persiapan di 

lapangan. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 

melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pelaksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan la innnya, 

belanja barang fisik untuk diserahkan masyarakat. 

Has if vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 
tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 
(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan .  
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g. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 20 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas Jabon. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komoditas Jabon di lahan 

20 Ha. 

b) Mengajak SO petani untuk berpartisipasi mengikuti 

kegiatan pengembangan Jabon dari tahap awal 

hingga akhir dengan menanam Jabon di lahannya. 

c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan.  

2)  Tujuan 

a)  Terlaksananya a l ih fungsi lahan 20 Ha melalui 

pengembangan komoditas Jabon. 

b) Terlaksananya al ih profesi petani sebanyak SO 

petani untuk mengembangkan Jabon. 

c) Terbantunya petani mengembangkan Jabon di 

lahan 20 ha dengan bantuan informasi, petugas, 

dan saprodi selama pelaksanaan kegiatan .  

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Al ih Fungsi Lahan 20 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas Jabon di langsungkan selama 3 

hari di bulan Jun i  di 3 Kawasan :  Lamteuba, Maheung dan 

Jantho. Namun penanaman di lanjutkan selama 6 bulan, 

untuk kemudian di lakukan monev. 

Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 
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3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran, 
penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 20 Ha 

yang dipi l ih. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 
lapangan. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 
melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 
belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan lainnnya, 
belanja barang fisik untuk diserahkan masyarakat. 

Hasil vanq in gin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 
tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 
(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

h. Pembinaan lanjut Petani Dalam Pengolahan Dan 

Pengelolaan Komoditi Nilam Dan Jabon. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan  pembinaan pengolahan tingkat 

lanjutan pasca penanaman komoditas Ni lam dan 
Jabon. 
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b) Melakukan pembinaan pengelolaan tingkat 

lanjutan pasca penanaman komoditas N i lam dan 

Jabon. 

c) Mengajak Masyarakat Desa melakukan a lihfungsi 

lahan dengan mengembangkan komoditas N ilam 

dan Jabon . 

d) Mengajak Masyarakat Desa melakukan  a l ihfungsi 

profesi dengan mengembangkan komoditas Ni lam 

dan Jabon. 

e) Menerima masukan dan saran dari petani yang 

telah menanam Ni lam dan Jabon. 

2 )  Tujuan 

a)  Terbinanya petani dalam pengolahan komoditas 

N ilam dan Jabon. 

b) Terbinanya petani da lam pengelolaan komoditas 
N ilam dan Jabon . 

c) Tertariknya Masyarakat Desa untuk melakukan 
menanam komoditas N i lam dan Jabon. 

d )  Tertariknya Masyarakat Desa untuk melakukan 
menanam komoditas Ni lam dan Jabon. 

e) Teridentifikasinya permasalahan petani selama 
dalam menanam ni lam dan Jabon untuk dicarikan 
solusi a lternatif. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pembinaan Lanjut Petani  dalam Pengolahan dan 

Pengelolaan Komoditi Nilam dan Jabon di lakukan selama 3 
hari mulai  di bulan Agustus di Banda Aceh. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 
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3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 

lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan. 

5 )  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq ;awab pelaksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan da lam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

jasa profesi, belanja perja lanan lainnnya. 

Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya se luruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan .  

i. Studi Ekskursi Prototipe Pemberdayaan Masyarakat di 

Yogyakarta. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a) Melakukan kunjungan kerja mel ihat langsung 

model sukses pemberdayaan masyarakat 

perdesaan di Yogyakarta. 
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b) Melakukan wawancara dan dokumentasi dengan 

pelaku pemberdayaan. 

c) Mengajak pelaksana model sukses dayamas untuk 

ikut mengembangkan model tersebut di Aceh .  

d)  Menjajagi kerjasama, ba ik  pengetahuan, tenaga 

ahl i ,  pemasaran produk dan model pemberdayaan. 

2)  Tujuan 

a )  Terlaksananya kunjungan kerja mel i hat langsung 

model sukses pemberdayaan masyarakat 

perdesaan di Yogyakarta. 

b)  Terdokumentasinya laporan kunjungan dari hasil 

wawancara dan dokumentasi di lokasi kunjungan. 

c) Tertariknya sasaran untuk ikut mengembangkan 

model dan hasil dayamas pedesaan tersebut di 

Ace h. 

d)  Terjajaginya kerjasama, baik da lam transfer 

pengetahuan, tenaga ahl i, pemasaran produk dan 

model pemberdayaan. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Studi Ekskursi Prototipe Pemberdayaan Masyarakat 

di lakukan  selama 3 hari di Bulan Desember di beberapa 

loaksi di Yogyakarta. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 20 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan kepada Sasaran/Lokasi Studi), anggaran dan 

Akomodasi. 
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4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan. 

S) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perja lanan lainnnya . .  

Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2) Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

j. Pembinaan Warga Binaan Kasus Narkoba di 3 Wilayah 

pada Provinsi Aceh. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pembinaan Mantan Napi atau Napi 

yang telah menja lan i  2/3 masa hukuman dengan 

dayamas 

b) Menjadikan kawasan merah Rutan dan Lapas 

menjadi kawasan hijau.  

c)  Menjadikan model dayamas BNN menjadi kegiatan 

favorit warga Binaan. 
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d) Meningkatkan kualitas ketrampilan warga binaan 

dalam usaha tani  dan wirausaha. 

e)  Menga l ihkan 60 mantan Napi Narkotika ke usaha 

legal produktif. 

2) Tujuan 

a )  Terbinanya Mantan Napi atau Napi yang telah 

menjalani 2/3 masa hukuman dengan dayamas. 

b) Terciptanya kawasan merah Rutan dan Lapas 

menjadi kawasan hijau/anti Narkoba 

c) Terciptanya kegiatan dayamas dengan model BNN 

menjadi bag ian dar i  kegiatan warga Binaan. 

d )  Meningkatnya kual itas ketrampilan warga binaan 

dalam usaha tani  dan wirausaha. 

e)  Terlaksananya al ih usaha 60 orang mantan Napi 

Narkotika ke usaha legal produktif. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pembinaan Warga Mantan Napi Kasus Narkoba di 3 

Wilayah pada Provinsi Aceh di lakukan selama 3 hari d i  

bulan September di Jantho, Aceh Besar. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 5 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 

lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 
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Penanqqunq jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, belanja 

sewa, belanja, perjalanan lainnnya, belanja barang fisik 

untuk diserahkan masyarakat. 

Hasil yang inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

terse but, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

k. Pembinaan Pemuda Melalui Pelatihan Persiapan Kerja Di 

Provinsi Aceh. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pembinaan terhadap pemuda baik 

dari kelompok petani maupun mantan Napi kasus 

Narkotika. 

b) Menjadikan kawasan merah di Pedesaan menjadi 

kawasan hijau. 

c) Meningkatkan minat a l ih profesi dari bisnis ilegal 
Narkoba menjadi legal produktif. 

d) Menciptakan respon positif kelompok pemuda 

untuk anti Narkoba dan cinta P4GN. 
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2) Tujuan 

a )  Terbinanya kelompok pemuda baik dari kelompok 

petani maupun mantan Napi kasus Narkotika 

dengan pelatihan. 

b)  Terciptanya kawasan merah di Pedesaan menjadi 

kawasan hijau. 

c )  Meningkatnya minat a l ih  profesi dari bisnis ilegal 

Narkoba menjadi legal produktif. 

d) Meningkatnya respon positif pemuda di pedesaan 

untuk anti Narkoba dan cinta P4GN. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Pembinaan Pemuda Mela lu i  Pelatihan Persiapan Kerja 

di 3 Wilayah pada Provinsi Aceh di lakukan selama 4 hari 

d i  bulan Oktober d i  3 kawasan Banda Aceh, Jantho dan 

Lamteuba. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 6 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 

lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan.  

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanggung jawab pelaksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 
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Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non opsnal, belanja sewa, 

belanja perja lanan lainnnya, belanja barang fisik untuk 

diserahkan masyarakat. 

Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

I. Raker dalam rangka monev semesteran bidang PA 

masyarakat Desa di Provinsi Aceh. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a) Melakukan  koordinasi dan penyatuan persepsi 

antara BNN dan Masyarakat Pelaku Dayamas, 

CSR Perusahaan dan Kalangan Perbankan tentang 

langkah dan tindak lanjut program AD. 

b) Mengidentifikasi sinerjitas program antara BNN, 

Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 

dan Kalangan Perbankan dalam rangka al ihfungsi 

Lahan dan Alih Profesi Petani di Aceh .  

c )  Mendapatkan masukan yang membangun, inovatif 

dan memperkaya wawasan dari dan untuk peserta 

lokakarya. 

d) Mensosialisasikan pentingnya al ih fungsi lahan 

Ganja melalui pengembangan ni lam dan Jabon. 
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2) Tujuan 

a )  Terkoordinasi nya pelaksanaan program anatara 

BNN, Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 

dan Ka langan Perbankan. 

b) Teridentifikasinya sinerjitas program diantara 

ketiganya. 

c) Tersosialisasinya upaya a l ih fungsi lahan dengan 

tanaman ni lam dan Jabon. 

Nama Keqiatan, waktu dan Lokasi 

Raker da lam rangka monev semesteran bidang PA 

masyarakat Desa d i  Provinsi Aceh. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, ketua, 

sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

kunjungan ke lapangan di lapangan .  

4) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 

undangan narasumber dan peserta ), anggaran dan 

lokasi. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunq;awab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan  untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasional l ,  belanja 

sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan la innnya . 
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Hasil vanq inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 

tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

m. Raker dalam rangka monevtahunan bidang PA masyarakat 

Desa di DKI Jakarta. 

Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan koordinasi dan penyatuan persepsi 

antara BNN dan Masyarakat Pelaku Dayamas, 

CSR Perusahaan dan Ka langan Perbankan tentang 

langkah dan tindak lanjut program AD. 

b) Mengidentifikasi sinerjitas program antara BNN, 

Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 

dan Ka langan Perbankan dalam rangka al ihfungsi 

Lahan dan Alih Profesi Petani di Aceh .  

c) Mendapatkan masukan yang membangun, inovatif 

dan memperkaya wawasan dari dan untuk peserta 

lokakarya. 

d) Mensosialisasikan pentingnya alih fungsi lahan 

Ganja melalui pengembangan nilam dan Jabon. 

2)  Tujuan 

a)  Terkoordinasinya pelaksanaan program anatara 

BNN, Masyarakat Pelaku Dayamas, CSR Perusahaan 

dan Ka langan Perbankan .  

102 PEOOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBEROAVAAN ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 



b) Teridentifikasinya sinerjitas program diantara 

ketiganya. 

c) Tersosia lisasinya upaya a l ih  fungsi lahan dengan 
tanaman ni lam dan Jabon. 

Nama Keqiatan. waktu dan Lokasi 

Raker dalam rangka monev tahunan bidang PA masyarakat 
Desa di Provinsi Aceh. 

Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, ketua, 
sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 
kunjungan ke lapangan d i  lapangan .  

4 )  Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia dan 
undangan narasumber dan peserta), anggaran dan 
lokasi. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

Penanqqunqjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan jajarannya. 

Pemanfaatan anqqaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 
belanja bahan, belanja barang non operasiona l l ,  belanja 
sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan lainnnya. 
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Has if yang inqin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 3 hari 
tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA T.A. 2013 

1.  Kerangka Acuan Kegiatan 

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pemberdayaan Alternatif 

Masyarakat Desa T.A.  2013 adalah sebagai Berikut : 

Kementerian I : BADAN NARKOTIKA NASIONAL. 
Lembaga 

Unit Eselon I : Deputi Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat (Dayamas) 

Program Program P4GN .  

Hasil : Menurunnya Angka Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba. 

Unit Eselon 2 : Direktorat Pemberdayaan Alternatif 
Satker (Dit PA) 

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan 
Alternatif. 

lnd ikator Kinerja : Lingkungan masyarakat di kawasan 
Kegiatan pedesaan  yang mendapat 

pemberdayaan alternatif. 

Satuan Ukur dan : 4 kawasan (Lamteuba, Kutamalaka, 
Jenis Keluaran Montasik & Mandailing Natal 

(Madina), 40 Ha, dan 75 Petani 

Volume : 16 kegiatan 
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Jenis kegiatan 

Ada pun dalam TA 2012 Di rektorat Pemberdayaan Alternatif 

Subdit Masyarakat Pedesaan telah menetapkan 16 kegiatan 

untuk 4 kawasan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan 

di laksanakan di 3 lokasi : 2 kegiatan di DKI, 4 di Sumut, dan 

10 di  Aceh. Jenis-jenis kegiatan tersebut antara la in:  

a .  Pembekalan petani da lam pengembangan komoditi 

kopi, sayuran dan buah-buahan di Kutamalaka, Aceh 

Besar, Aceh 

b. Pelaksanaan Alih fungsi lahan 10 Ha dengan komoditi 

kopi, sayuran dan buah-buahan di Kutamalaka, Aceh 

Besar, Aceh 

c. Pembekalan petani da lam pengembangan komoditi 

kopi, sayuran dan buah-buahan di Lamteuba, Aceh 

Besar, Aceh 

d .  Pelaksanaan A l ih  fungsi l ahan 10 Ha dengan komoditi 

kopi, sayuran dan buah-buahan di Lamteuba, Aceh 

Besar, Aceh 

e. Pembekalan petani da lam pengolahan kemiri sebagai 

komoditi unggulan di lamteuba 

f. Pembekalan petani da lam pengembangan komoditi 

n i lam dan sayuran di Montasik, Aceh Besar, Aceh 

g. Pelaksanaan Alih fungsi lahan 10 Ha dalam 

pengembangan komoditi n i lam dan sayuran di 

Montasik, Aceh Besar, Aceh 

h. Pembeka lan petani da lam pengembangan komoditi 

ni lam dan sayuran di Madina, Sumut 

i .  Pelaksanaan Alih fungsi lahan 10 Ha dalam 

pengembangan komoditi ni lam dan sayuran d i  di 

Madina, Sumut 
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j. Pemenuhan undangan stakeholder bidang PA di 

Madina, Sumut 

k. Dukungan operasional kegiatan Direktorat PA dan 

Pasko Aceh di Aceh 

I. Dukungan operasional kegiatan Penyelarasan Program 

Bidang PA di Jakarta 

m. Penguatan Kelembagaan Bidang PA di Madina, Provinsi 

Sumut 

n .  Raker dalam rangka monev semesteran bidang PA 

masyarakat Desa d i  Provinsi Aceh 

o. Raker da lam rangka monev Tahunan bidang PA 

masyarakat pedesaan di Jakarta 

2. Akun Anggaran 

Adapun Akun Anggaran yang ditetapkan pada program itu 

antara lain : 

a .  belanja bahan. 

b. honor yg terkait output giat. 

c. belanja barang non operasional lainnya. 

d .  belanja jasa profesi. 

e. belanja sewa. 

3 .  Metode Pelaksanaan 

Sedang dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, telah 

ditetapkan metode pelaksanaan kegiatan yaitu melalui 

Metode Swakelola dan Kontraktual berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 

4.  Target Capaian dari Kegiatan 

Pemberdayaan masyarakat pedesaan TA 2013 d iharapkan 

dapat mencapai sasaran : (1) beralihnya 40 Hektar lahan 
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bekas Ganja menjadi Ia han produktif; (2) beralih profesinya 

75 orang petani dan 60 penya lahguna narkoba ke usaha 

legal produktif; (3) terciptanya 4 kawasan h ijau yang bersih 

dari narkoba; dan (4) terlaksananya program Quick Wins 

BNN, yaitu menurunnya produksi Ganja dan Kawasan 

Merah dengan pemberdayaan alternatif. 

I I .  KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

1. Pembekalan petani dalam pengembangan komoditi kopi, 

sayuran dan buah-buahan di Kutamalaka, Aceh Besar, 

Ace h. 

a. Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a) Memberikan penyadaran kepada petani akan 

pentingnya h idup sehat lah i r  dan batin tanpa 

narkoba. 

b) Membekal i  petani tentang pentingnya 
program AD bagi peningkatan kesejahteraan 

melalui pengembangan kopi, sayuran dan 

buah-buahan. 

c) Memberikan bekal usaha tani bertanam 

kopi, sayuran dan buah-buahan, mulai  dari 

bertanam hingga memasarkan .  

d)  Mengajak petani untuk a l ih lahan dan a l ih  

profesi dengan bertanam kopi, sayuran dan 

buah-buahan 

2) Tujuan 

a)  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 
desa akan  pentingnya hidup tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 
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kesejahteraan melalui  pengembangan kopi, 

sayuran dan buah-buahan. 

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani 

tentang usaha tani kopi, sayuran dan buah

buahan. 

d) Tercapaimay al ih fungsi lahan dan a l ih  profesi 

petani ke usaha legal produktif 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pembekalan Petani  dalam Alih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Komoditi kopi, sayuran dan buah

buahan di lakukan selama 4 hari, di bulan April di Aceh. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

di lapangan serta melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana. 

5 )  Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 

d .  Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasionall, honor 
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output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 

belanja barang fisik la innya untuk diserahkan kepada 

masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan la innnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

4 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 4 

hari. 

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

2. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan komoditi kopi, sayuran dan buah-buahan 

di Kutamalaka, Aceh Besar, Aceh. 

a. Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a )  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komod iti kopi, sayuran 

dan buah-buahan di Kutamalaka, Aceh Besar, 

Ace h.  

b) Mengajak 30 petani untuk berpartisipasi 

mengikuti kegiatan pengembangan N i lam dari 

tahap awal hingga akhir dengan menanam 

kopi, sayuran dan buah-buahan di lahannya. 

c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan .  

2)  Tujuan 

a)  Terlaksananya al ih fungsi lahan 10 Ha melalui  
pengembangan komoditas kopi, sayuran dan 

buah-buaha n. 
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b) Terlaksananya al ih profesi petani sebanyak 30 

petani untuk mengembangkan kopi, sayuran 

dan buah-buahan. 

c) Terbantunya petani mengembangkan kopi, 
sayuran dan buah-buahan di lahan 10 Ha 

dengan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan. 

b .  Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas kopi, sayuran dan buah

buahan di langsungkan selama 5 hari d i  bulan Juni di 

Kawasan Kutamalaka. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran, 

penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 

10 Ha yang dipi l ih .  

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan.  

5 )  Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 

d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 
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e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan  untuk 
belanja bahan, belanja barang non operasionall ,  honor 
output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 
belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan la innnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan  selama 
5 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan se lama 5 
hari . 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

3.  Pembekalan petani dalam pengembangan komoditi kopi, 

sayuran dan buah-buahan di Lamteuba, Aceh Besar, 

Ace h. 

a .  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Memberikan penyadaran kepada petani akan 
pentingnya hidup sehat lahir dan batin tanpa 
narkoba. 

b) Membekali petani tentang pentingnya 
program AD bagi peningkatan kesejahteraan 
melalui pengembangan kopi, sayuran dan 
buah-buahan. 

c) Memberikan bekal usaha tani bertanam 
kopi, sayuran dan buah-buahan, mulai dari 
bertanam hingga memasarkan.  

d)  Mengajak petani untuk a l ih lahan dan a l ih  
profesi dengan bertanam kopi, sayuran dan 

buah-buahan 
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2) Tujuan 

a)  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 

desa akan pentingnya hidup tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 

kesejahteraan melalui pengembangan kopi, 

sayuran dan buah-buahan. 

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani 

tentang usaha tani kopi, sayuran dan buah

buahan. 

d) Tercapaimay a l ih  fungsi lahan dan alih profesi 

petani ke usaha legal produktif 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pembekalan Petani da lam Alih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Komoditi kopi, sayuran dan buah

buahan di lakukan selama 4 hari, di bulan Apri l di Aceh. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

di lapangan serta melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana. 

5 )  Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 

d .  Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 
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2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 
belanja bahan, belanja barang non operasional l ,  honor 
output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 
belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan lainnnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

4 hari  tersebut, maka hasi l  yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya se luruh kegiatan selama 4 

hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

4. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan komoditi kopi, sayuran dan buah-buahan 

di Lamteuba, Aceh Besar, Aceh. 

a.  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komoditi kopi, sayuran 

dan buah-buahan di Kutamalaka, Aceh Besar, 

Aceh. 

b) Mengajak 30 petani untuk berpartisipasi 

mengikuti kegiatan pengembangan Ni lam dari 

tahap awal hingga akhir dengan menanam 

kopi, sayuran dan buah-buahan d i  lahannya. 
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c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan. 

2)  Tujuan 

a)  Terlaksananya alih fungsi lahan 10 Ha melalui 

pengembangan komoditas kopi, sayuran dan 

buah-buahan. 

b) Terlaksananya a l ih  profesi petani sebanyak 30 

petani untuk mengembangkan kopi, sayuran 

dan buah-buahan. 

c) Terbantunya petani mengembangkan kopi, 

sayuran dan buah-buahan di lahan 10 Ha 

dengan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan .  

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas kopi, sayuran dan buah

buahan di langsungkan selama 5 hari di bulan Juni di 

Kawasan Kutamalaka .  

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran, 

penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 
10 Ha yang dipi l ih.  

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan. 

5) Melaksanaka n  kegiatan sesuai dengan rencana 
serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 

1 14 EOOMAN KERJA DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 



d. Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 
jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan  untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasional l ,  honor 
output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 
belanja barang fisik la innya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan la innnya . 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 
5 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 5 
hari .  

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan .  

5. Pembekalan petani dalam pengembangan komoditi 

Nilam dan Sayuran di Montasik, Aceh Besar, Aceh. 

a.  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a )  Memberikan penyadaran kepada petani akan 
pentingnya hidup sehat lahir dan batin tanpa 
narkoba. 

b) Membeka l i  petani tentang pentingnya 
program AD bagi peningkatan kesejahteraan 

melalui pengembangan Ni lam dan Sayuran .  

c) Memberikan bekal usaha tani bertanam Nilam 
dan Sayuran, mu lai dari bertanam hingga 

memasarkan.  
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d) Mengajak petani untuk a l ih lahan dan a l ih  

profesi dengan bertanam Ni lam dan Sayuran .  

2 )  Tujuan 

a )  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 
desa akan pentingnya hid up tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 

kesejahteraan melalui pengembangan Nilam 

dan Sayuran.  

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani 

tentang usaha tani Ni lam dan Sayuran .  

d)  Tercapaimay a l ih  fungsi l ahan dan a l ih  profesi 

petani ke usaha lega l produktif 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pembekalan Petani da lam Al ih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Komoditi Nilam dan Sayuran di lakukan 

selama 4 hari, di bulan April d i  Aceh. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota . 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

di lapangan serta melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana.  

S)  Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 
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d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan  da lam DIPA digunakan  untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasionall, honor 

output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 

belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 

masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan la innnya. 

f. Hasi/ yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

4 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 4 

hari . 

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan .  

6 .  Pelaksanaan Alih Fungsi lahan 1 0  Ha Melalui 

Pengembangan komoditi Nilam dan Sayuran di Montasik, 

Aceh Besar, Aceh. 

a. Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komoditi n i lam dan 

sayuran di Montasik, Aceh Besar, Aceh. 

b) Mengajak 30 petan i  untuk berpartisipasi 

mengikuti kegiatan pengembangan Ni lam dari 

tahap awal hingga akhir dengan menanam 

Nilam dan Sayuran di lahannya. 
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c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi se lama pelaksanaan kegiatan .  

2) Tujuan 

a)  Terlaksananya a l ih  fungsi lahan 10 Ha melalui 

pengembangan komoditas Ni lam dan Sayuran. 

b) Terlaksananya alih profesi petani sebanyak 

30 petani untuk mengembangkan Ni lam dan 

Sayuran .  

c) Terbantunya petani mengembangkan Nilam 

dan Sayuran d i  lahan 10 Ha dengan bantuan 

informasi, petugas, dan saprodi selama 

pelaksanaan kegiatan .  

b .  Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas Ni lam dan Sayuran 

di langsungkan selama 5 hari di bulan Juni  di Kawasan 

Montasik. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Pan itia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran, 

penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 

10 Ha yang dipi l ih. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan .  

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 
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d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 
jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 
Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan  untuk 
belanja bah an, belanja barang non operasionall, honor 
output kegiatan, belanja  sewa, belanja jasa profesi, 
belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perja lanan la innnya. 

f. Hasi/ yang ingin dicapai 
Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

5 hari  terse but, maka hasi l  yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya se luruh  kegiatan selama 5 
hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ ) . 

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan .  

7. Pembekalan petani dalam pengembangan komoditi 

Nilam dan Sayuran di Mandai ling Natal (Madina), Sumut. 

a .  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a) Memberikan penyadaran kepada petani akan  
pentingnya hidup sehat lahir dan  batin tanpa 

narkoba. 

b) Membeka l i  petani tentang pentingnya 
program AD bagi peningkatan kesejahteraan 
melalui  pengembangan Ni lam dan Sayuran.  

c) Memberikan bekal usaha tani bertanam Nilam 
dan Sayuran, mulai dari bertanam hingga 

memasarkan .  
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d) Mengajak petani untuk a l ih lahan dan a l ih 

profesi dengan bertanam Ni lam dan Sayuran. 

2) Tujuan 

a)  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 

desa aka n  pentingnya hidup tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 

kesejahteraan melalui pengembangan Ni lam 

dan Sayuran.  

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani 

tentang usaha tani  Ni lam dan Sayuran.  

d)  Tercapaimay a l ih  fungsi Ia han dan al ih profesi 

petani ke usaha legal produktif 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pembekalan Petani  dalam Alih Fungsi Lahan Melalui 

Pengembangan Komoditi Nilam dan Sayuran dilakukan 

selama 4 hari, di bulan April di Madina, Sumut. 

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

di lapangan serta melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana. 

5) Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 
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d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasional l ,  honor 

output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 

belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 

masyarakat/ Pemda dan belanja perja lanan la innnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

4 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 4 

hari .  

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan. 

8. Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan komoditi Nilam dan Sayuran di Madina, 

Sumut. 

a. Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 

dengan pengembangan komoditi ni lam dan 

sayuran d i  Madina, Sumut.  

b) Mengajak 30 petani untuk berpartisipasi 

mengikuti kegiatan pengembangan Ni lam & 

sayuran dari tahap awal hingga akhir dengan 

menanam Nilam dan Sayuran di lahannya. 
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c) Memberikan bantuan informasi, petugas, dan 

saprodi selama pelaksanaan kegiatan.  

2)  Tujuan 

a)  Terlaksananya al ih fungsi lahan 10 Ha melalui 

pengembangan komoditas Ni l  am dan Sayuran. 

b) Terlaksananya alih profesi petani sebanyak 

30 petani  untuk mengembangkan Ni lam dan 

Sayuran .  

c) Terbantunya petani mengembangkan N ilam 

dan Sayuran di lahan 10 Ha dengan bantuan 

informasi, petugas, dan saprodi selama 

pelaksanaan kegiatan.  

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pelaksanaan Acara Alih Fungsi Lahan 10 Ha Melalui 

Pengembangan Komoditas Nilam dan Sayuran 

di langsungkan selama 5 hari di bulan Ju l i  di Kawasan 

Madina. 

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumberdan peserta), anggaran, 

penyediaan bantuan, kontrak-kontrak dan lokasi 

10 Ha yang dipi l ih .  

4) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan di 

lapangan.  

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

serta melakukan  dokumentasi dan pelaporan 
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d. Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja barang non operasional l ,  honor 

output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 

belanja barang fisik la innya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan lainnnya . 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang dilakukan  selama 
5 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 5 
hari .  

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ). 

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

9. Pembekalan petani dalam pengolahan kemiri sebagai 

komoditi unggulan di Lamteuba, Aceh Besar, Aceh. 

a.  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a )  Memberikan penyadaran kepada petani akan 
pentingnya hidup sehat lahir dan batin tanpa 
narkoba. 

b) Membekali petani tentang pentingnya 
program AD bagi peningkatan kesejahteraan 
melalui pengolahan kemiri sebagai komoditi 
unggulan. 
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c) Memberikan bekal pengolahan kemiri sebagai 
komoditi unggulan, mulai  dari bertanam 
hingga memasarkan .  

d)  Mengajak petani untuk a l ih lahan dan a l ih  

profesi dengan pengolahan kemiri sebagai 
komoditi unggulan 

2)  Tujuan 

a)  Terwujudnya kesadaran petani dan masyarakat 
desa akan pentingnya hidup sehat lahir dan 

batin tanpa narkoba. 

b) Meningkatnya pengetahuan petani tentang 

pentingnya program AD demi peningkatan 

kesejahteraan melalui pengolahan kemiri 

sebagai komoditi unggulan. 

c) Meningkatnya pemahaman bagi petani 

tentang pengolahan kemiri sebagai komoditi 

unggulan.  

d )  Tercapainya a l ih  fungsi lahan dan a l ih profesi 

petani ke usaha legal produktif 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pembekalan petani dalam pengolahan kemiri sebagai 

komoditi unggulan di lakukan selama 4 hari, di bulan 

September d i  Lamteuba, Aceh Besar, Aceh .  

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Pan itia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 
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4) Melakukan  koordinasi, observasi dan persiapan 

d i  lapangan serta Melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan rencana. 

5) Melakukan dokumentasi dan pelaporan. 

d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 
belanja bahan, belanja barang non operasionall, honor 
output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi, 
belanja barang fisik la innya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ Pemda dan belanja perjalanan lainnnya. 

f. Hasi/ yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 
4 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan se lama 4 
hari. 

2)  Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 
kegiatan (SPJ) .  

3) Tersedianya naskah laporan kegiatan.  

10.  Pemenuhan Undangan Stakeholder Pemberdayaan 

Alternatif (Dinas, Pemda, LSM, dan lnstansi Swasta) di 

Mandailing Natal, Sumut. 

a. Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan kunjungan kerja pemberdayaan 
masyarakat bersama guna melihat potensi dan 
sinerjitas program.  
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b) Mendapatkan informasi terkini mengenai 
pendataan, sumber dana dan bentuk bantuan 
yang mungkin disalurkan 

c) Mencari titik temu tentang pola kerja, 
pendampingan dan keberlanjutan program.  

2) Tujuan 

a)  Terlaksananya kunjungan kerja bersama antara 

BNN dan Stake holders (Dinas, Pemda, LSM, 

dan lnstansi Swasta) 

b) Ter-update-nya informasi terkini tentang 

langkah-langkah dan tahapan program 

dayamas di lokasi (Sumut) 

c) Terwujudnya titik temu dan persepsi yang 

sama dalam rangka dayamas untuk a l ih  fungsi 

lahan dan a l ih  profesi petan i .  
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b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Pemenuhan Undangan Stakeholder Pemberdayaan 

Alternatif (Dinas, Pemda, LSM, dan lnstansi Swasta) 

di Mandailing Natal, Sumut kegiatan di lakuka n  3 hari 

sesuai yang d irencanakan dengan lokasi di Sumut 

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 6 
orang utusan dari BNN. 

2) Tim Pelaksana terdiri dar i  ketua dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Peserta, 

akomodasi dan anggaran) 

4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, 

serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 

d. Penanggungjawab pe/aksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan 

untuk belanja sewa dan belanja perjalanan la innya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

3 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terlaporkannya langkah-langkah tindak lanjut 

pasca kunjungan dayamas. 

2)  Ter-updatenya informasi terkini mengenai 

pendataan, sumber dana dan bentuk bantuan 

yang mungkin disalurkan.  
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3) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 

hari, berikut pertanggungjawaban kegiatan, serta 

tersedianya naskah laporan kegiatan. 

11. Penguatan Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Alternatif 

(PA) di Madina, Sumut. 

a .  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Melakukan kunjungan kerja dalam rangka 

penguatan kelembagaan melalui kegiatan 
advokasi, penyuluhan dan pendataan wilayah 
untuk rencana dayamas pedesaan.  

b) Mendapatkan informasi terkini dar i  stake 
holder dan komponen masyarakat tentang 
permasalahan dan alternatif solusi da lam 

rangka rencana PA Pedesaan.  

c)  Mencari titik temu tentang pol  a kerja, rencana, 
pelaksanaa, monev dan keberlanjutan kegiatan 

PA pedesaan. 

2) Tujuan 

a )  Telaksananya kunjungan kerja dalam rangka 

penguatan kelembagaan melalui kegiatan 

advokasi, penyuluhan dan pendataan wilayah 
untuk rencana dayamas pedesaan .  

b) Terdokumentasinya data dan laporan terkini 

tentang permasalahan dan alternatif solusi 

dalam rangka rencana PA Pedesaan .  

c) Tercapainya titik temu tentang bagaimana 

pola kerja, rencana, pelaksanaa, monev dan 

keberlanjutan kegiatan PA pedesaan .  
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b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Penguatan Kelembagaan Bidang Pemberdayaan 

Alternatif (PA) di Madina, Sumut kegiatan d i lakukan 4 

hari sesuai yang d irencanakan dengan lokasi di Aceh. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 

orang utusan dari BNN. 

2)  Tim Pelaksana terdiri dari ketua dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Peserta, 

akomodasi dan anggaran) 

4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, 

serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 

d .  Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan untuk 

belanja bahan, belanja bahan non operasional, honor 

output kegiatan, belanja sewa, belanja jasa profesi dan 

belanja perjalanan la innnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 

4 hari  tersebut, maka hasi l  yang ingin dicapai adalah : 

1) Terlaporkannya hasil-hasil kegiatan selama 4 Hari 

beserta dokumentasi dan lampirannya. 

2) Terpetakannya permasa lahan dan alternatif solusi 

yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 

dalam rencana kegiatan berikutnya. 
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3) Terjal innya komunikasi yang efektif antara 

pelaksana kegiatan dan sasaran program.  

12.  Posko Alternative Development Aceh 

a .  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a)  Menyediakan suatu posko di Aceh untuk 

kemudahan koordinasi, media informasi dan 

penyluhan tentang pentingnya program AD 

b) Mengelola manajemen perkantoran dan 

administrasi selama program kegiatan 

berlangsung di Ace h. 

c) Mengatur penyewaan ruko, sewa ]anngan 

komunikasi dan kwndaraan operasional 

2)  Tujuan 

a)  Terwujudnya pelayanan informasi, administrasi 

kegiatan dan koordinasi anta r instansi. 

b) Terciptanya kemudahan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan AD selama di Aceh. 

c) Tersedianya ruang komunikasi tentang P4GN 

antara BNN dan masyarakat di Aceh. 

b. Tempat dan waktu dan Jumlah peserta 

Pasko Pelaksana Teknis Direktorat Pemberdayaan 

Alternatifd i  Provinsi Aceh dilakukan  selama 1 tahun { 12 

bulan) mulai  dari Januari s/d Desember 2013, dimana 

Pasko berada di jalan Tengku Nya' Makam Banda Aceh 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana dengan tugas mulai 

dari penyiapan kontrak, penyiapan SDM dan 

keadministrasian. 
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2) Tim Pelaksana terdiri dari penanggung jawab (PPK 

dan Bendahara) dan petugas yang ada d i  Pasko. 

3) Membuat persiapan administrasi (surat kontrak: 

penyewaan gedung, Kendaraan, Jaringan, 

kebutuhan kantor dan honor) 

4) Melakukan  kegiatan (koordinasi, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan) sesuai rencana. 

d. Penanggung jawab pe/aksana 

1) Penanggung jawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

3) Bendahara 

4) Petugas penjaga Pasko 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan  dalam DIPA digunakan 

untuk belanja bahan, honor output kegiatan, dan 

belanja sewa. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan berfungsinya Pasko Pelaksana di Aceh selama 

1 tahun terse but, maka hasil yang ingin dicapai adalah:  

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan 

pemberdayaan alternatif masyarakat desa di Aceh, 

selama TA 2013. 

2 )  Terdokumentasinya pertanggungjawaban kegiatan 

(SPJ ) .  

3) Tersedianya informasi tentang program AD 

terupdate, terkini dan  aktual bagi masyarakat. 
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13. Penyelarasan Program Pemberdayaan Alternatif di 

lnstansi Pusat, Swasta, LSM dan Komponen masyarakat 

Se-Jabodetabek 

a.  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a )  Melaksanakan dukungan operasional pada 

kegiatan penyelarasan program PA secara 

integral dan komprehensip 

b) Membuat pelaporan kegiatan penyelarasan 

yang terkait dengan informasi kegiatan dan 

rekomendasi yang diperlukan. 

c) Melakukan  kunjungan kerja dalam rangka 

penyelarasan program melalui kegiatan 

advokasi, pendataan dan menjal in kerjasama 

dalam program & kegiatan 

d)  Mencari alternatif cara & pola kerja, 

perencanaan, pelaksanaan, monev dan 

keberlanjutan kegiatan PA pedesaan sesuai 

Tupoksi Masing-masing. 

2) Tujuan 

a)  Terlaksananya dukungan operasional pada 

kegiatan penyelarasan program PA secara 

integral dan komprehensip 

b) Terlaporkannya kegiatan penyelarasan 

yang terkait dengan informasi kegiatan dan 

rekomendasi yang diperlukan. 

c) Terlaksananya kunjungan kerja dalam rangka 

penyelarasan program melalui kegiatan 
advokasi, pendataan dan menjal in kerjasama 

dalam program & kegiatan 
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d) Teridentifikasinya alternatif cara & pola 
kerja, perencanaan, pelaksanaan, monev dan 

keberlanjutan kegiatan PA pedesaan sesuai 

Tupoksi Masing-masing. 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Penyelarasan Program Pemberdayaan Alternatif d i  

lnstansi Pusat, Swasta, LSM dan Komponen masyarakat 
Se-Jabodetabek dimana masing-masing kegiatan 

di laksanakan dalam 1 hari kerja sehingga seluruhnya 

berjumlah 14 hari se-tahun, pada 14 lembaga d i  

Jabodetabek. 

c. Mekanisme pe/aksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 3 
orang utusan dari BNN.  

2)  T im Pelaksana terdiri dari ketua dan anggota. 

3) Membuat persiapan administrasi (Sprin Peserta, 

pemberitahuan kegiatan, akomodasi dan 

penyediaan uang transport bagi peserta) 

4) Melaksanakan  kegiatan sesuai dengan rencana, 

serta melakukan dokumentasi dan pelaporan 

d .  Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2)  Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan da lam DIPA digunakan  untuk 
belanja bahan dan belanja bahan non operasional, 

dimana dalam pemanfaatan anggaran, kegiatan 

dibagi menjadi dua yaitu : dukungan  operasional dan 
penyelarasan program PA. 
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f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 1 

hari kerja per kegiatan atau 14 hari kerja untuk semua 

kegiatan, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terlaporkannya hasil-hasil kegiatan selama 14 Hari 
beserta dokumentasi dan lampirannya. 

2) Terpetakannya permasa lahan dan alternatif solusi 

yang d irekomendasikan untuk ditindaklanjuti 

dalam rencana kegiatan berikutnya. 

3) Terja l innya komunikasi dan kerjasama yang efektif 

dan selaras antara pelaksana kegiatan Dit PA dan 

sasaran program.  

14. Rapat Kerja (Raker) dalam rangka monev semesteran 

bidang PA di Provinsi Aceh. 

a. Maksud dan tujuan : 

3) Maksud 

e) Melakukan review kegiatan, capaian, kendala 

dan solusi atas semua program yang telah 

dicapai selama satu semester. 

f) Memberikan pelaporan program kepada 

peserta dan meminta masukan dan saran atas 

capaian selama satu semester. 

g) Melakukan kunjungan langsung pada lokasi

lokasi binaan PA di pedesaan beserta peserta 

guna mel ihat 

h) Mendokumentasikan laporan lengkap dengan 

kegiatan dan capaian kinerja dan penyerapan 

anggaran selama satu semester. 
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4) Tujuan 

a)  Terlaksananya review kegiatan, capaian, 

kendala dan solusi atas semua program yang 

telah dicapai selama satu semester. 

b) Terlaksanakannya pelaporan program kepada 

peserta dan meminta masukan dan saran atas 

capaian selama satu semester. 

c) Melakukan kunjungan langsung pada lokasi

lokasi binaan PA di pedesaan beserta peserta 

guna melihat 

d) Mendokumentasikan laporan lengkap dengan 

kegiatan dan capaian kinerja dan penyerapan 

anggaran selama satu semester. 

b. Nama Ker;;atan, waktu dan Lokasi 

Rapat Kerja (Raker) dalam rangka monev semesteran 

bidang PA di Provinsi Aceh di lakukan  selama 3 hari d i  

bu lan  November di Banda Aceh. 

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

kunjungan ke lapangan d i  l apangan. 

4) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta). anggaran 

dan lokasi. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

serta 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 
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d. Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan 

untuk belanja bahan, belanja barang non operasionall, 

belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan 

lainnnya. 

f. Hasi/ yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang di lakukan selama 
3 hari terse but, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 
hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3) Tersed ianya naskah laporan kegiatan. 

15. Raker dalam rangka monevtahunan bidang PA masyarakat 

Desa di DKI Jakarta. 

a .  Maksud dan tujuan : 

1) Maksud 

a) Melakukan review kegiatan, capaian, kendala 

dan solusi atas semua program yang telah 

dicapai selama satu tahun. 

b) Memberikan pelaporan program kepada 

peserta dan meminta masukan dan saran atas 

capaian selama satu tahun. 

c) Melakukan kunjungan langsung pada lokasi

lokasi binaan PA di pedesaan beserta peserta 

guna melihat 

136 MAN KE:UA DAN PE JNJUK TEKNIS PEMBEROAYAAN ALTERNATIF MASYARAKAT DESA 



d) Mendokumentasikan laporan lengkap dengan 

kegiatan dan capaian kinerja dan penyerapan 

anggaran selama satu tahun.  

2) Tujuan 

a)  Terlaksananya review kegiatan, capaian, 

kendala dan solusi atas semua program yang 

telah dicapai selama satu tahun. 

b) Terlaksanakannya pelaporan program kepada 

peserta dan meminta masukan dan saran atas 

capaian selama satu tahun. 

c) Melakukan kunjungan langsung pada lokasi

lokasi binaan PA di pedesaan beserta peserta 

guna melihat 

b) Mendokumentasikan laporan lengkap dengan 

kegiatan dan capaian kinerja dan penyerapan 

anggaran selama satu tahun. 

b. Nama Kegiatan, waktu dan Lokasi 

Rapat Kerja (Raker) dalam rangka monev setahun 

bidang PA d i  Provinsi Aceh di lakukan selama 3 hari di 

bulan November d i  DKI Jakarta. 

c. Mekanisme pelaksanaan : 

1) Pembentukan Tim Pelaksana yang terdiri dari 9 
orang. 

2) Tim Pelaksana terdiri dari Penanggungjawab, 

ketua, sekretaris dan anggota. 

3) Melakukan koordinasi, observasi dan persiapan 

kunjungan ke lapangan di lapangan.  

4) Membuat persiapan administrasi (Sprin Panitia 

dan undangan narasumber dan peserta), anggaran 

dan lokasi. 
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5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana 

6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan 

d. Penanggungjawab pelaksana 

1) Penanggungjawab, Pejabat Pembuat Komitmen. 

2) Pelaksana, Kasubdit Masyarakat Desa dan 

jajarannya. 

e. Pemanfaatan anggaran 

Anggaran yang disediakan dalam DIPA digunakan 

untuk belanja bahan, belanja barang non operasionall, 

belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja perjalanan 

lainnnya. 

f. Hasil yang ingin dicapai 

Dengan administrasi kegiatan yang dilakukan selama 

3 hari tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah : 

1) Terdokumentasinya seluruh kegiatan selama 3 

hari. 

2) Terdokumentasinya semua pertanggungjawaban 

kegiatan (SPJ ) .  

3 )  Tersedianya naskah laporan kegiatan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Pedoman kerja dan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan sa lah satu dokumen 

yang tak terpisahkan dalam tata kelola kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa sesuai dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Presiden Republik 

Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang I 

Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 

Per/03/V/2010/ BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. 

Adapun untuk melaksanakan pedoman dan petunjuk ini, 

diharapkan di lakukan pencermatan dan penjabaran lebih lanjut 

dalam bentuk ketentuan teknis dengan disesuaikan kondisi dan 

situasi daerah. Oleh sebab itu, petunjuk ini perlu diikuti dengan 

Penyusunan Rencana Operasional dan Biaya (ROB) untuk setiap 

kegiatan.  

Revisi atas kegiatan diperbolehkan sepanjang memenuhi 

unsur keterdesakkan, kesesuaian, tidak mengubah MAK dan tidak 

mengubah PAGU anggaran yang tertuang dalam DIPA Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. Keberhasi lan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa akan sangat tergantung dalam semangat dan 

kual itas kerja para pelaku pelaksana teknis. 

Prinsip penatakelolaan yang baik mengandung unsur 

akuntabilitas, transparansi, ketetapan sasaran, ketetapan waktu, 

efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu

rambu bagi setiap penanggung jawab dan pelaksana program yang 

di lakukan berdasarkan sumber APBN Tahun 2012. 
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