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emberltUI<an Satgas 

Gelap 

dan 

Hal-hal yang bersifat teknis yang telah disusun dal=am�----. 
buku ini perlu dilmplentasikan, agar dapat diketahul 

kekurangannya, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

serta kondisi setempat. Sehingga pada masa yang akan 

datang apa yang telah disusun dalam buku ini menjadi lebih 

baik bagi instansi. 

Ucapan terima kasih di sampaikan kepada semua pihak 

yang telah membantu dan memberikan saran perbaikan 

dalam penyusunan dan penulisan buku ini maupun anggota 

Tim Penyusun. 

Disadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memerlukan 

saran dan masukan yang bersifat perbaikan sesuai dengan 

situasl dan kondisi. Akhir kata semoga buku Panduan ini 

membawa manfaat dan dapat segera dilaksanakan oleh 

instansi �merintah di Indonesia. 

Jakarta, September 2016 
Deputi Pencegahan BNN 





PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini tengah berada dalam keadaan darurat 

narkoba. Kondisi ini berdasarkan pada berbagai data dan 

fakta permasalahan narkoba yang mengkhawatirkan, dan 

perlu penanganan secara serius dan komprehensif dari 

seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan hasil pengujian 

Balai Laboratorium Narkotika 

Nasional (BNN), hingga bulan 

Mei 2016 sudah 43 jenis 

narkotika baru kategori new 

psychoactive substances 

(NPS) yang teridentifikasl, 

Tahun 2015 
Prevalensi 

Narkoba 
meningkat 2,20% 

atau 4.098 
Juta Jiwa 

namun baru 18 jenis yang telah diregulasi dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan 13/2014 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika. 

Selain itu, jaringan narkoba yang beroperasi di 

Indonesia berskala internasional dengan dukungan 

modal yang besar. Jalur masuk narkoba di Indonesia 

terutama melalui jalur laut dan pelabuhan tidak resmi. 





TUJUAN 

Memberikan panduan kepada 

kementerian/Lembaga/Daerah dalam 

mengimplementasikan kegiatan pembangunan 

berwawasan anti narkoba 

• Memberikan gambaran lmplementasi Pembangunan 

Berwawasan Anti Narkoba di instansi pemerintah 

• Meningkatkan kontribusi nyata 

Kementerian/Lembaga/Daerah dalam penanganan 

permasalahan narkoba 

• Terwujudnya program yang efektif dan efisien 

DASAR HUKUM 

1. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

2. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN 

3. Perpres No 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2016 

4. Perpres No 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2017 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Adiktif 

lainnya di tempat kerja 

6. Permendagri No 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas 

Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika 



A. Pengertian 

Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba adalah program 

pembangunan yang menjamin adanya kebijakan, program, 

kegiatan, dan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Daerah 

yang berorientasi pada upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. 

B. Tujuan 

• Meningkatkan komitmen dan sinergi dalam 

penanganan permasalahan narkoba melalui 

program pembangunan berwawasan anti narkoba 

Kementerian/Lembaga/Daerah 

• Meningkatkan kontribusi nyata 

Kementerian/Lembaga/Daerah dalam upaya 

penanganan permasalahan narkoba sesuai tugas 

dan fungsi instansi masing-masing 

C.Sasaran 

• Meningkatkan partisipasi instansi pemerintah dalam 

program pencegahan penyalahgunaan narkoba 

• Meningkatkan keterpaduan penanganan 

penyalahgunaan narkoba dari sektor instansi 

maupun masyarakat 

• Mendukung target terkendalinya laju prevalensi 

penyalahgunaan narkoba 
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D. Kebijakan 

Kebijakan pengarustamaan pembangunan berwawasan anti

narkoba antara lain : 

Menurunkan demand side melalui intensifikasi upaya 

KIE P4GN baik melalui kegiatan tatap muka maupun 

pemanfaatan media komunikasi instansi pemerintah 

terse but 

Menekan supply side melalui peningkatan efektivitas 

pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap 

narkoba. 

E. Strategi 

Diseminasi informasi berbagai media 

Pengadaan tes urine pada KIL secara berkala 

Information-sharing antar instansi 

lntegrasi materi narkoba pada diklat KIL 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup buku ini meliputi sosialisasi P4GN, 

pelaksanaan test urine dan pembentukan satuan tugas 

(Satgas) anti Narkoba dli lingkungan instansi 

G. Sasaran 

Sasaran utama buku 

Kementerian/Lembaga/Daerah 

kegiatan khususnya yang 

panduan ini adalah 

agar melaksanakan 

berorientasi pada pilar 

pencegahan penyalahgunaan narkoba, 
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IMPLEMENTASIPROGRAM 
Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 

pembangunan berwawasan anti narkoba dapat berupa KIE 

pencegahan penyalahgunaan narkoba (penyuluhan/sosialisasi tatap 

muka/media komunikasi), tes urine pada pegawai/pejabat dan 

pembentukan satgas anti narkoba. Ketiga rangkaian kegiatan ini 

menjadi hal utama yang perlu dilakukan instansi pemerintah. 

Sosialisasi atau biasa disebut dengan r- -------

I Pada saat 
penyuluhan merupakan bentuk menyampaikan 
kegiatan yang paling umum 

I informasi maka 
I sasaran komunikasi 

dilaksanakan KIL dalam mendukung I itu memahami (to 
aktivitas pencegahan secure understanding), 
penyalahgunaan narkoba di tempat 

artinya seseorang 
dapat menerima dan 

kerja karena dapat diintegrasikan mengerti pesan yang 
pada program pembinaan pegawai 

diterimanya 
pada instansi tersebut. L. ------



Aspek pelaksanaan sosialisasi 
1 

1. Penyuluh Narkoba : 
I 

I 

Dalam pelaksanaan kegiatan sosiall�asi 

P4GN terdapat penyuluh y��g 

menyampaikan materi penyalahguna�h',, 
Narkoba. Penyuluh tersebut dapat berasal "�1\<���.:! '� 'a�,g' 
maupun eksternal instansi pemerintah te 

yang perlu diperhatikan saat menyuluh yakni : 
Menyiapkan dan menyampaikan info 

bahaya penyalahgunaan narkoba. secara 

sesuai dengan target sasaran 

dibutuhkan seorang penyuluh 

kompetensi dasar antara lain 

memperhatikan penampilan, serta 

menjawab pertanyaan peserta. 

Dapat memperkenalkan cara-cara baru 

penyuluhan agar sasaran 

memperoleh informasi tidak jenuh dan 

Dapat mengkombinasikan belajar sa 

sasaran dapat mengaplikasikannya 
sehari-hari. 



Metode yang digunakan 

Metode penyuluhan langsung, Artinya para petugas 

penyuluhan, langsung bertatap muka dengan sasaran. 

Misalnya sosialisasi, talkshow I dialog interaktif, 

pergelaran seni budaya, dll. 

Metode penyuluhan tidak langsung, Dalam hal ini 

pesan yang disampaikan tidak secara langsung 

dilakukan oleh penyuluh tetapi melalui perantara atau 

media. Misalnya pertunjukan film atau slide, siaran 

melalui radio atau televisi dan penyebaran bahan 

cetak. 

Tahapan Pelaksanaan 

PELAKSANAAN 

EVALUASI 

r--------., f Memetakan target peserta ' • Mempersiapkan materi sesuai 
' dengan target peserta dimana ' 
' bahasan dalamnya dapat 1 

tentang narkoba dan upaya l 
' pencegahannya, bagaimana ' 
' mengenali narkoba dan ' 
' bahaya penyalahgunaan, serta 

upaya proteksi dini ' 
,. Menentukan penggunaan 1 

media 1 
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Persiapan di lokasi : 

• Datang lebih awal supaya dapat menyesuaikan dengan 

situasi lokasi, dan peserta yang sudah hadir 

• Lakukan persiapan alat-alat yang akan digunakan untuk 

mendukung menyampaikan materi 

Mulai dengan Salam dan 
Perkenalan diri 

2 Bangun hubungan yang 
baik dengan peserta 

Menentukan Alat Peraga dalam Penyuluhan : 

Penggunaan LCD, Laptop untuk menayangkan 

presentasi dan menguasai pengoperasiannya 
Penggunaan poster maupun leaflet 
Penayangan film pendek 
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Etika Berpakaian 

• Gunakan pakaian yang nyaman 
• Gunakan pakaian dengan warna yang senada 

• Hindari warna pakaian yang mencolok 

• Sesuaikan pakaian dengan lokasi dan target/sasaran 
penyuluhan 

Ice Breaking dalam penyuluhan Narkoba 

Saat melakukan penyuluhan dan pada saat perpindahan 

materi bahasan, guna membuat suasana menjadi segar. 

Anda dapat memberikan sebuah ice breaking atau 
penyegaran berupa games ringan yang mudah dilakukan 
untuk membuat peserta konsentrasi dan tidak kaku 

? 
Contoh bentuk ice breaking 

1. Mengubah persepsi terhadap penyalahguna 

Pejamkan mata anda dan bayangkanlah seorang 
remaja yang kamu kenai yang sedang mencoba 

menyalahgunakan narkoba. Seperti apakah 

penampilan mereka? 
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Apakah mereka terlihat bahagia dan relaks? apakah 

dikenal dengan baik oleh teman-teman sebayanya? 
dekat dengan keluarga mereka? Apakah mereka 
masih mau ikut dalam kegiatan olahraga maupun 

kegiatan lainnya? 

Diskusikan hasil jawaban peserta dan tuliskan dalam 

sebuah papan berkaki I f/ipchart. Hal ini akan menjadi 

sebuah pengingat bagaimana pandangan peserta 

terhadap remaja yang menyalahgunakan narkoba 

arahkan juga informasi yang relevan untuk 
menghindari persepsi negative dan stigma. 

2. Around the World 
Alat yang dibutuhkan 1 buah bola yang diletakan di 

tengah lingkaran 

3 orang peserta diminta untuk berpegangan dan 

menunjuk kebawah 

Kemudian berputar sambil menunjuk ke bola yang 

diletakkan di tengah 

Makna : bagaimana rasanya apabila overdosis, dunia 

akan hancur dan apapun tujuan kita tidak akan bisa 
tercapai 



3. Memasangkan Kata 

• Buatlah kelompok kecil I beberapa peserta diminta untuk 
maju kedepan atau membagi peserta dalam kelompok, 
tuliskan kata-kata yang terkait dengan orang yang 

menyalahgunakan narkoba dan orang yang tidak 
menyalahgunakan narkoba dalam sebuah kertas kecil 
dan masukkanlah kedalam kantung/ amplop kecil. 

• Lalu letakkan potongan kata tersebut dalam sebuah 
flipchart dengan dua kolom yang berjudul "penyalahguna 
narkoba" dan "bukan penyalahguna narkoba" sesuai 

dengan hasil diskusi kelompok. 
• Setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, 

buatlah kesimpulan dengan menuliskan hasil diskusi baik 

berupa tulisan atau gambar. 

Menutup penyuluhan : 

. an kata-kata yang bermakna, 
Berikan penutup dengan kuttp . bulkan 

anekdot serta hindari penyajian data yang mentm 
. 

berbagai macam persepsl. 

Evaluasi penyuluhan : 

Evaluasi setelah melakukan penyuluhan dapa� dilak�
.
a� 

dengan memberikan kuesioner seperti format dtbawa tnl. 



Kuesioner Evaluasi Penyuluh 

Nama Penyuluh 

Tanggal Penyuluhan 

Evaluasi Sangat baik Baik Kurang 

1. Setelah mengikuti kegiatan 

penyuluhan ini, bagaimana menurut 

anda cara penyampaian materi yang 

sudah diberikan oleh penyuluh ? 

2. Apa yang anda fahami dari penyuluhan yang diberikan 

3. Berikan masukan Anda untuk penyuluh 



dapat 

·adi salah satu bentuk upaya 
lakukan oleh instansi pemerintah. 

dilakukan di awal rekrutmen 

mbangannya kini tes urine juga 
berkala pada pegawai dan 

tersebut bahkan pada 

mengantisipasi adanya 

berwawasan anti 

i bagian yang penting karena 

r tingkat penyalahgunaan. Tes 

juga secara mandiri oleh 

yang dialokasikan secara 

alat termasuk tim medis/SDM 

al instansi dan hanya meminta 

untuk menggandengan mitra 
tepat dan terpecaya. 
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Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman pela sanaan test urine ini 

mencakup pelaksanaan tes urine baik yang dilakukan 

secara mandiri ( semua perlengkapan termasuk tim 

medis juga dari instansi yang bersangkutan) dan 

pelaksanaan sistem mitra dimana 

mengajukan permintaan BNN sebagai 

penyelenggara (penyiapan administrasi tes, 
perlengkapan, dan tim medis) dan pihak instansi hanya 

menyediakan tempat pengadaan tes urine tersebut. 

Alur Pelaksanaan Test Urine 

Sebagai bentuk pelayanan masyarakat, pelaksanaan 

tes urine harus memiliki alur yang mudah dipahami dan 

mudah diakses masyarakat sehingga. Dengan alur 

pelaksanaan ini, pelaksana juga mudah merencanakan 

dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaannya, 

dengan bagan alur sebagai berikut: 



Tata Cara Pelaksanaan tes urine 

Test urine adalah komoditas 
pelayanan yang dapat diakses 
dan memberikan keuntungan 
materiil oleh semua kalangan 

sehingga upaya pengadaan test 
urine menjadi penting untuk 

diperhatikan syarat dan 
keten tuannya. 

a. Mandiri 

-
Pelaksanaan & 
Pelaporan Hasil 

Perencanaan & 
Persiapan tes 

Pencatatan & 
Pengarsipan 

Penerimaan untuk 
assesment 

Penentuan hasil 
assesment 
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Ketentuan Tes urine secara mandiri: 

1. Proses pengadaan test urine dengan 

mempersyaratkan kualifikasi yang telah disusun 

sesuai dengan kebutuhan instansi namun mengacu 

pada ketentuan yang berlaku 

2. Penyedia jasa yang digunakan harus secara tepat 

dalam kualifikasi barang/jasa, perusahaan, 
pengalaman, harga dan hasil test ujii barang/jasa 

3. Waktu pengadaan test urine disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kesiapan anggaran masing-masing 

instansi untuk kemudian dapat dilaksanakan secara 

berkala 

b. Mitra dengan BNN 

lni merupakan bentuk pelaksanaan tes urine yang paling 

banyak dilakukan oleh instansi pemerintah karena 

keterbatasan anggaran untuk pengadaaan alat sehingga 

melakukan mitra dengan BNN dengan mengajukan 

permohonan tes urine pada Deputi Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat. 
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-�-------------------------------, 

Tes urine dilaksanakan setelah I 
I 

I 
adanya permohonan yang : 
diajukan oleh instansi pemerintah ! 
yang menginginkan adanya 

pelaksanaan tes urine di 

lingkungan kerjanya dan akan 

dipersiapkan secara diministrasi 

dan teknis oleh deputi bidang 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
PERSIAPAN 

PELAKSANAAN 

Ketentuan tes urine bennitra/kerjasama antara lain : 

1. Pihak instansi yang mengajukan surat permohonan 

untuk dilakukan tes urine. lsi surat itu meliputi waktu 
pelaksanaan, tempat, jumlah personil yang akan 

dites, dan ditambahkan juga keterangan perihal 

acara yang dimaksud apakah khusus tes urine atau 

rangkaian kegiatan instansi 

2. Setelah surat dikirimkan biasanya menunggu 

informasi penyesuaian jadwal dengan BNN dan dari 

pihak BNN menyiapkan administrasi dan 

kelengkapan yang akan dibawa termasuk tim analis 
laboratorium 



3. Pihak instansi yang mengajukan surat permohonan 

untuk dilakukan tes urine. lsi surat itu meliputi waktu 

pelaksanaan, tempat, jumlah personil yang akan 

dites, dan ditambahkan juga keterangan perihal 

acara yang dimaksud apakah khusus tes urine atau 

rangkaian kegiatan instansi 

4. Setelah surat dikirimkan biasanya menunggu 

informasi penyesuaian jadwal dengan BNN. Pihak 

BNN bersama tim dayamas yang nanti akan 

menyiapkan administrasi dan kelengkapan yang akan 

dibawa termasuk tim analis laboratorium selama 

pelaksanaan tes urine 

5. Jika sudah memperoleh konfirmasi dari pihak BNN 

lewat telepon atau balasan surat maka pihak instansi 

akan diminta menyiapkan tempat yang memadai 

seperti toilet yang cukup, ruangan administrasi, dan 

ruangan untuk analis laboratorium dan pelaksanaan 

tes urine dapat dilakukan. 

6. Hasil assesment akan disampaikan secara langsung 

pada pihak instansi penyelenggara dan menjadi 

rahasia antara BNN dan instansi 



Koordinasi Ketua Tim BNN kepada pemohon 

• Dalam acara koordinasi, ketua Tim menyampaikan 
kepada peserta dan pemohon bahwa test urine hanya 
bersifat pembinaan untuk deteksi dini 

• Apabila ada peserta yang akan melaksanakan test 

urine sedang mengkonsumsi obat-obatan yang diminta 
untuk mengkonfrimasikan kepada petugas pelaksana 

urine. 
• Apabila terdapat hasil tes yang terindikasi positif urine 

akan dilakukan assesment kemudian penelitian 

lanjutan oleh laboratorium uji narkoba BNN. Apabila 

hasil penelitian lanjutan tetap positif hanya digunakan 

sebagai rekomendasi/saran untuk rehabilitasi. 

Waktu dan tempat pelaksanaan 

Tim BNN melakukan test urine di tempat pemohon 

sesuai dengan permohonan dan waktu yang ditentukan 

oleh instansi pemerintah yang mengajukan permintaan 

ke BNN. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 

apabila pemohon telah menyiapkan sarana yang 

dipersyaratkan seperti: keter- sediaan toileUkamar 

mandi, ruang pemeriksaan sampel urine yang tertutup 

dan ber-AC dan meja absensi. 



Mekanisme Pelaksanaan tes urine mitra BNN 
1. Persiapan 
Petugas administrasi BNN mempersiapkan semua 

kebutuhan administrasi pelaksanaan mulai dari absensi 
peserta dan cup/pot urine yang sudah diberikan kode pot 

sesuai dengan form /blangko yang telah diisi oleh peserta 

dari instansi pemerintah tersebut. 

2. Pelaksanaan 
Pada saat peserta mengambil urine harus diawasi secara 

cermat oleh petugas agar tidak tertukar atau dicampur air. 

lnstansi menyiapkan toilet/kamar mandi yang dapat 

memfasilitasi pegawai yang akan diambil sampel urinenya. 

Setelah pengambilan urine selesai, sampel urine diserahkan 

peserta kepada petugas administrasii dan petugas kembali 

menandatangani form/blangko pengembalian serta 

mencatat apakah peserta mengkonsumsiobat-obatan. 

3. Pemeriksaan Sample Tes Urine 
Petugas Analis BNN memeriksa hasil sample urine yang telah 

diambil oleh peserta. Petugas melakukan analisis di ruang 

pemeriksaan dengan memakai masker dan sarung tangan 
dan mempersiapkan alat rapid test untuk melakukan 
pemeriksaan sample urine. kantong sampah dan dibuang di 

tempat yang aman. 



Jika dinyatakan negatif rapid test dikemas dengan baik 
dimasukkan ke dalam kantong sampah dan dibuang di 
tempat yang aman. Namun jika diduga terindikasi positif, 
dikemas, dilakban, dan alat rapid test diberikan kode sesuai 
dengan kode cup/pot urine, dibawa ke labora- torium untuk 
dianalisa ulang oleh petugas analis.Pihak instansi akan 
diinformasikan oleh BNN mengenai hasil yang diperoleh 
untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi/ 
peraturan yang berlaku pada instansi pemerintah tersebut. 

4. Pe/aporan 
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tes 

urine pada instansi pemerintah dilakukan oleh Deputi 
Pemberdayaan Masyarakat BNN di tingkat pusat, Kepala 

BNNP di tingkat provinsi dan Kepala BNNK di tingkat 

kabupaten/kota. Untuk pelaporan tes urine yang telah 

dilaksankaan oleh BNN pada instansi biasanya berisi 3 hal 

berikut : 

Jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urin 

Jumlah yang hasilnya negatif 

Jumlah yang terindikasi positif, jika ada 

Rekomendasi berupa saran kepada instansi sebagai 
pemohon untuk mendapatan rehabilitasi jika ada yang 

terindikasi positif 

Atau jika dibutuhkan konsultasi lanjutan untuk 
penanganan pegawai tersebut 



C. Pembentukan Satgas Anti Narkoba 

Pembentukan satuan tugas anti narkoba di lingkungan 

instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk 

implementasi pembangunan berwawasan anti narkoba 

Satgas internal ini adalah bagian dari instansi dan nanti akan 

melaksanakan kegiatan program pencegahan baik bagi 

instansi tersebut dan dapat juga bagi masyarakat sekitar. 

Namun sebelum hal tersebut terlaksana tentu diperlukan 

pelatihan agar satgas dapat melaksanakan kegiatan 

tersebut ke depannya secara optimal. 

Tahap pelaksanaan pembentukan satgas 

PELAKSANAAN 

EVALUASI 

Satgas Anti N arkoba diharapakan 
dapat menjadi penggerak untuk 

melaksanakan kegiatan 
pencegahan narkoba secara 
mandiri. lnstansi pemerintah 

menjadi aktor utama pemain di 
lapangan dan kegiatan dapat 
secara berkala dilaksanakan 
sesuai dengan program yang 

telah dirancang instansi tersebut 
dalam mendukung upaya 

pencegahan. 
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1. Persiapan 

- Pemilihan Fasilitator 

• ldealnya diperlukan tim fasilitator yang terdiri dari 2 
orang, mereka harus merupakan satu tim. Fasilitator 

bertanggung jawab dalam merencanakan, 

melaksanakan proses fasilitasi dan mengevaluasi 

pelatihan. 

• Kemampuan fasilitatif yang diperlukan adalah 

memahami keseluruhan pelatihan 

• Secara garis besar, disarankan fasilitator yang cukup 

berpengalaman 

• Tantangan bagi fasilitator untuk menghidupkan suatu 

topik agar "dirasa penting" dan "dibutuhkan" 

• Tantangan pada fasilitator untuk mampu membawakan 

pelatihan dengan cara membangkitkan minat melalui 

cara bertanya, teknik menggali jawaban dan membuka 

ruang diskusi/berpendapat. 

• Tantangan bagi fasilitator dalam mengembangkan 

metode experiencial learning, seperti; game, diskusi, 

brainstorming, role playing, dll 



- Pemilihan Narasumber 

• Seyogyanya N arasumber sudah mengetahui 

tujuan dari pembentukkan satgas dimana mereka 

akan menjadi volunteer penyuluh narkoba. 

• Penyampaian materi biasanya mengenai 

lnformasi tentang narkoba dan permasalahannya, 

komunikasi yang efektif, agar satgas terampil 

menjadi penyuluh di lapangan, serta character 

building dan materi pentingnya rehabilitasi 

• N arasumber dipilih yang memiliki kompetensi 

sesuai isu yang dibahas. Perannya adalah 

memberikan penjelasan mengenai isu secara 

lebih detail 

• Jauh lebih baik apabila narasumber berasal dari 

wilayah yang bersangkutan, karena bisa 

diharapkan memiliki data-data yang akurat 

mengenai situasi dan kondisi daerah. 

• Sangat disarankan agar para narasumber bertemu 

sebelumnya dengan tim fasilitator. 



2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan satgas anti 

narkoba ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

fasilitator maupun narasumber : 

No 
Sesi Deskripsi 

1. Mengawali Keberhasilan pelatihan satgas ini 
Pelatihan Satgas ditentukan seberapa jauh peserta 

terlibat, dan keterlibatan dipicu oleh 
excitement. Sesi ini merangsang 
keterlibatan peserta melalui 
berbagai aktivitas dalam suasana 
yang hidup 

2. Mengelola Sesi ini membawa peserta untuk 
Perubahan menginternalisasi nilai-nilai yang 

diperlukan agar sukses dalam 
melakukan advokasi. 

3. Kerangka Kerja Peserta mendiskusikan suatu kasus 
Advokasi untuk mengidentifikasi unsur-unsur 

advokasi dan merangkumnya ke 
dalam alur. Alur versi peserta 
kemudian dibandingkan dengan 
Kerangka Kerja Alur Advokasi 
Terpadu untuk melengkapi 
pemahaman peserta. 

4. Pendalaman lsu Diskusi plene membahas isu yang 
Dengan dipakai dalam sesi 3 bersama 
Narasumber narasumber. 



No 
SESI DESKRIPSI 

5. Negosiasi Negosiasi memiliki esensi yang 
sam a dengan advokasi: 
keterampilan memperjuangkan 
kepentingan. 

6. Bahasa TubuhDan Sesi ini secara interaktif 
lntonasi menunjukkan bagaimana 

memadukan kekuatan body 
language dan intonasi dengan 
unsur persuasi yang lain 
sehingga memberi dampak 
yang lebih besar. 

7. Strategi Hearing Dengar pend a pat adalah satu 
aktivitas advokasi yang 
menuntut tingkat persiapan 
yang tinggi. Sesi ini memastikan 
peserta memahami peran 
masing-masing dan aturan-
aturan .yang berlaku. 

8. Simulasi Hearing Sesi ini memastikan peserta 
benar-benar memahami 
perannya dan menyiapkan diri 
untuk situasi sebenarnya. 

Pelatihan satgas ini sebaiknya dikemas selama dua hari agar 

lebih optimal dalam penyampaian materi pelatihan, dan bagi 

peserta juga ada kesempatan untuk beristirahat. Adapun 

contoh yang dapat digunakan dalam penyusunan jadwal 

kegiatan pembentukan satgas selama dua hari dengan 

rincian slot waktu adalah sebagai berikut : 



Waktu Program Slot 
Sesil 

08.00- 09.00 Registrasi Peserta 1 Jam 
09.00 - 09.15 Pembukaan 15 menit 
09.15 - 09.30 Pre Test & rehat 15 menit 
09.30 - 11.30 Materi I 2 jam 
11.30-12.30 lshoma 1 Jam 
12.30-14.30 Materi II 2jam 
14.30-15.00 Rehat 30 menit 
15.00-17.00 Diskusi Rencana Aksi 2jam 
Waktu Program Slot 

Sesi/1 
08.00-10.00 Materi Ill 2 Jam 
10.00-10.15 Rehat 15 Menit 
10.15-12.15 Materi IV 2 Jam 
12.15-13.15 lshoma 1 Jam 
13.15-15.15 Simulasi/Praktek 2 Jam 
15.15-15.30 Rehat 15 Menit 
15.30-16.30 Lanjutan 1 Jam 
16.30-17.00 Penutupan 30 Menit 
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3. Evaluasi 

Setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan satgas 

dilakukan, perlu di evaluasi apakah program tersebut 

berjalan efektif. Tolak ukur keberhasilan pelatihan 

pembentukan satgas di instansi pemerintah ini antara lain : 

• Banyaknya pertanyaan dari peserta selama sesi 

atau setelah sesi menunjukkan narasumber 

berhasil menumbuhkan minat peserta 

• Banyaknya pertanyaan yang "mempertanyakan" 

pengetahuan narasumber atau meragukan apa 

yang narasumber sampaikan, hal itu menunjukkan 

belum terjadinya proses "penerimaan" dari peserta 

kepada narasumber 

• Minat dan semangat yang ditunjukkan peserta 

selama sesi berlangsung mengindikasikan 

keberhasilan narasumber maupun fasilitator 

membangun suasana partisipatif dan 

membangkitkan daya tarik. 



Ketepatan waktu kehadiran peserta menunjlikkan 

mereka meletakkan prioritas yang tinggi pada sesi 

pelatihan satgas tersebut. 

Di luar sesi pelatihan, banyaknya peserta yang 

menggunakan jargon-jargon, komentar dan 

sebagainya mengindikasikan adanya internalisasi 

suatu konsep. 

Memonitor proses hearing secara langsung akan 

dapat membantu Anda menilai sejauh mana akuisisi 

skill knowlege dan attitude sudah terjadi pada 

peserta. 

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan satgas 

sebagai penyuluh P4GN berdasarkan kebutuhan 

sasaran di wilayah pelayanannya. 

Meningkattnya pengetahuan dan keterampilan 

satgas tersebut dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat dan pekerja. 

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan satgas 

untuk menggunakan metode dan media diskusi yang 

lebih partisipasif. 



Mekanlsme Pelaporan Program 
Pernbangunan Berwawasan 
Anti Narkoba 

Hasil pelaksanaan program 

dan dilaporkan secara 

812 (sesuai matriks). 

Pelaporan ini pada d 

diperhatikan oleh masing 

direncanakan hingga akhirn 

oleh kedua belah pihak 

dapat menjadi evaluasi u 

pencegahan penyalahgunaan 

dengan perkembangan di m 

Pelaporan program disampai 

bagian Direktorat Advokasi 

untuk kemudian diteruskan 

digunakan dan menjadi 



G 

Bentuk Matriks Pelaporan Kegiatan Pembangunan Berwawasan 
Anti Narkoba pada lnstansi Pemerintah 

untuk 
disosial isasikan 
baglCPNS 
/pegawai 

Tesur ined ilakukan 
secaraberkala 

. Hasiltesur in e  
menunjukkan 
seluruhpegawa id i 
instansibebasdari 
penyalahgunaan 
narkoba 



Dengan disusunnya 

lmplementasi Kegiatan 

Buku Panduan 

Pembangunan 

Berwawasan Anti Narkoba ini di harapkan dapat 

menjadi salah satu panduan kegiatan 

pencegahan yang dapat dipergunakan 

Kementerian/Lembaga/Daerah supaya lebih 

berperan aktif dan berkontribusi lebih nyata 

dalam upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi 

P4GN, Test Urine, dan Pembentukan Satgas Anti 

Narkoba. 

Buku ini merupakan tindak lanjut dari kondisi darurat 

narkoba secara nasional karena Indonesia telah menjadi 

pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara serta kerugian 

yang ditimbulkan semakin meluas baik dari jumlah 

korban maupun manifestasi dampak negatifnya. 

Dibutuhkan penajaman sektor pada instansi pemerintah 

sebagai aktor utama pelaksana di llingkungan kerja dan 

masyarakat secara luas. Namun demikian, sebagai 

suatu buku panduan tentu masih memerlukan 

penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa 

mendatang. 
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� Call Center: 021-80880011 � Telp: 021-80871567 ext: 138 

0 advokasipbnn@gmail.com 

• www.bnn.go.id 
www.indonesiabergegas.bnn.go.id 
www.dedihumas.bnn.go.id 
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