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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan 

diselesaikannya buku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di 

Lingkungan Kerja (lnstansiPemerintah) yang akan dipergunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan 

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pereda ran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

Penanggulangan bahaya narkoba membutuhkan 

komitmendan kepedulian semua pihak mulai dari pemerintah, 

swasta dan masyarakat. Lingkungan kerja, baik instansi 

pemerintah maupun swasta dapat menunjukkan dukungan, 

keterlibatan dan komitmen dalam mencegah dan memberantas 

peredaran gelap narkoba di Indonesia, serta menyadari 

pentingnya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika demi melindungi seluruh rakyat Indonesia, 

khususnya para pekerja baik di lingkungan pemerintah maupun 

swasta dari ancaman bahaya penyalah gunaan narkoba. 

Buku ini dikemas secara sederhana dan dengan 

menggunakan bahasa yang mudah digunakan mudah dipahami 



dengan alur penyajian yang sistematis. Diharapkan buku ini 

dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi mereka yang 

berkecimpung di lingkungan kerja dalam upaya P4GN. 

Penerbitan buku ini, saya berharap dapat meningkatkan 

motivasi para pihak terkait dalam mencegah peredaran narkoba 

khususnya di lingkungan kerja. Secara moral, upaya 

penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bukan hanya 

dipikul oleh pemerintah saja, tetapi semua komponen 

masyarakat yang ada juga dapat bahu·membahu ikut 

menanggulangi, demi mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia 

Sehat Tanpa Narkoba. 

Jakarta, Agustus 2015 

Deputi Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional 

D •• Ao,� MM 
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A. Dasar Pemikiran 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and 

Crime) menunjukan bahwa pada tahun 2011 sekitar 167 

- 315 juta dengan rentang usia 15 - 64 tahun, pernah 

mengonsumsi narkoba dan zat psikoaktif dalam 

hidupnya. lmbasnya, 10% sampai 14% dari mereka 

mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba. 

Saat ini, masalah penyalahgunaan narkoba (substance 

use problem or disorder) merupakan salah satu 

penyebab utama timbulnya penyakit dan kematian 

dunia. 

2. Hasil kajian UNO D C' menunjukkan bahwa metode 

pencegahan penyalahgunaan narkoba yang hanya 

mengandalkan sosialisasi melalui leaflet, booklet, 

poster, testimoni mantan korban narkoba, dan 

penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 

' International Prevention Standard, UNODC, 2012 



kurang memberi dampak positif dan tidak merubah 

perilaku seseorang. 

3· Mengingat kompleksitas permasalahan narkoba saat ini, 

maka dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat kerja, 

diperlukan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi 

pemerintah, serta perlu dibangun kerja sama dengan 

tempat kerja yang melibatkan berbagai profesi dan 

disiplin ilmu. 

4. Untuk memperoleh hasil pencegahan yang efektif dan 

keterpaduan dalam mengakselerasikan kegiatan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

tempat kerja, maka disusunlah petunjuk teknis untuk 

pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan 

narkoba di l ingkungan tempat kerja. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud penyusunan buku petunjuk teknis kegiatan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

tempat kerja disusun agar para fasilitator di lingkungan 



tempat kerja mempunyai pedoman untuk melaksanakan 

kegiatan pencegahan. Dengan demikian mereka benar

benar memahami dan dapat melaksanakan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat kerja 

secara tepat dan mencapai hasil yang signifikan. 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan buku petunjuk teknis ini adalah : 

a. Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungan tempat kerja menjadi lebih 

terarah dan komprehensif. 

b. Para fasilitator di lingkungan tempat kerja dapat 

bekerjasama dengan setiap unsur terkait dalam 

mewujudkan pencegahan penyalahgunaan narkoba 

di lingkungan tempat kerja yang efektif. 

c. Stakeholder lain yang terkait dalam bidang 

pencegahan menjadi lebih paham tentang tanggung 

jawab yang diemban dalam rangka mencegahan 

penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan keluarga 

yang sehat jiwa raga dan produktif secara sosial dan 

ekonomi. 
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C. Rujukan Pelaksanaan 
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1. Hasil Sidang CND (Commision on Narcotics Drug) ke-56 

tentang lnternasional Prevention Standard tanggal 11-15 

Maret 2013 di Wina Austria. 

2. Hasil Seminar UNODC tentang Prevention Strategy and 

Policy Maker tanggal 26-28 November 2013 di Guiyang 

China. 

3· Program Kerja Badan Narkotika Nasional T.A. 2015. 

4· Renstra Bidang Deputi Bidang Pencegahan 2015 - 2019. 



BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS TEMPAT KERJA 

A. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan : 

a. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba berbasis tempat kerja bertujuan untuk 

menciptakan pribadi yang sehat secara mental dan 

fisik dan menjadi pribadi yang produktif secara sosial 

dan ekonomis, serta mampu memberikan kontribusi 

positif baik kepada keluarganya maupun kepada 

tempat kerjanya dalam mencegah penyalahgunaan 

narkoba. 

b. Sasaran 

Sasaran pelaksanaan kegiatan pencegahan berbasis 

tempat kerja yang ditujukan untuk usia dewasa yang 

sudah bekerja (berdasarkan standar pencegahan 

penyalahgunaan narkoba oleh UNODC 2012). 



B. Proses Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba berbasis Tempat kerja 
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Keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan pencegahan 

di lingkungan tempat kerja terdiri atas beberapa tahapan 

kegiatan yang dilaksanakan berurutan: 

1) Penentuan tempat kerja atau lingkungan sebagai 

sasaran pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalah

gunaan narkoba; 

2) Penentuan fasilitator; 

3) Pembentukan tim pelaksana pencegahan di lingkungan 

tempat kerja; 

4) Pelatihan fasilitator dan tim pelaksana program di bidang 

pencegahan; 

5) Penelaahan permasalahan atau kebutuhan; 

6) Pembuatan rencana aksi; 

7) Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan 

narkoba berbasis tempat kerja; 

8) Monitoring dan Evaluasi {Pelaporan) 



Tahap 1. Penentuan Tempat Kerja atau Lingkungan 

Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Dengan Fasilitator Sektor 

Kesehatan 

Sebelum melaksanakan keglatan penceg�an berbasis 

tempat kerja, perlu dilakukan langkah penentuan •atu 

kotamadya, kabupaten, kecamatan atau kelurahan sebagai 

tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Kriteria dalam memilih tempat/lingkungan untuk 

pelaksanaan kegiatan pencegahan adalah, sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan yang memiliki anggota tempat kerja yang 

peduli/ siap mendukung kegiatan pencegahan. 

2. Potensial untuk kooperatif dengan pemerintah, LSM dan 

sektor tempat kerja yang terkait untuk langkah 

pencegahan di lingkungan tempat kerja. 

3· Memiliki sumber daya yang memadai. 

4. Terdapat masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba di lingkungan tersebut. 
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Tahap 2. Penentuan Fasilitator 

Fasilitator perlu melakukan pendekatan atau interaksi sosial 

dengan tokoh - tokoh tern pat kerja dan keluarga khususnya 

para orang tua untuk membangun kepercayaan. Fasilitator 

ini adalah tenaga sukarelawan dari tenaga di lingkungan 

tempat kerja untuk memfasilitasi kegiatan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 

Tahap 3· Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan di 

Lingkungan Tempat Kerja 

Agar tujuan pencegahan itu tepat sasaran, maka perlu 

dibentuk tim pelaksana pencegahan penyalahgunaan 

narkoba yang terdiri dari: 

1. BNN, BNNP, BNNKABIKOTA 

2. PemilikiManageriSupervisor 

3· Biro Kepegawaian atau Bagian Sumber Daya Manusia 

(HRD) 

4· Kementerian I Dinas Tenaga Kerja 

s. Organisasi I Serikat Kerja 



6. Perwakilan Pekerja 

7. Bagian Kesehatan Perusahaan 

8. Keamanan Perusahaan {Penjaga/Security) 

9· Tokoh Masyarakat di lingkungan Perusahaan {RT/RW) 

10. LSM di bidang pencegahan 

11. Aparat Hukum Polres I Polsek 

9 
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Penyusunan dan penjelasan matrik kooordinasi khususnya 

tentang peran, tugas dari masing-masing unsur tim, perlu 

dilaksanakan. Tugas dan matriks koordinasi harus jelas. 

Tugas Tim adalah menyusun rencana kerja tentang 

pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarkat, 

melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 

pencegahan; mengadakan evaluasi kegiatan pencegahan; 

dan membuat laporan tentang hasil kegiatan pencegahan 

yang terlaksana. 

Tahap 4· Pelatihan Fasilitator dan Tim Pelaksana 

Program di Bidang Pencegahan untuk Lingkungan 

Pendidikan 

Peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas 

anggota tim (pelaksana program) atau capacity building 

sangat penting agar mereka mampu melaksanakan tugas 

masing masing dengan baik. Dalam tahap ini fasilitator dan 

tim pelaksana diberikan keterampilan agar mereka menjadi 

dinamisator dan motivator handal dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 



Adapun materi pelatihan yang diberikan, antara lain: 

1. Pengertian tentang Narkoba; bahaya dan dampak 

narkoba bagi tubuh, dampak narkoba bagi individu, 

keluarga, dan tempat kerja); 

2. Pencegahan berbasis keluarga dan peran orangtua 

dalam pencegahan (faktor protektif/ faktor resiko pe

nyalahgunaan narkoba dalam keluarga; peran orangtua 

seperti orangtua sebagai role model, orangtua sebagai 

pendidik, orangtua sebagai pengawas, dan lain-lain); 

3· Ciri-ciri perkembangan anak sehat pada tahap 

perkembangan anak (usia Balita (o- 5 tahun), Usia SD 

(6 - 10 tahun), Masa Puber (11 - 14 tahun), Remaja (15 -

18/19 tahun); 

4· Keterampilan Mengasuh Anak sesuai Tahap Per

kembangan atau umur anak - (Materi : Pola asuh 

orangtua, disiplin dalam keluarga, keterampilan 

meningkatkan harga diri/ percaya diri anak, keterampilan 

Komunikasi) 

5· Pendidikan keterampilan kepribadian dan sosial (Life 

skills); 

6. Pola hidup sehat 

11 
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Tahap 5· Penelaahan Permasalahan atau Kebutuhan 

Dalam tahapan ini, dengan sinergi yang terjalin oleh 

fasilitator dan tim pelaksana diharapkan melakukan 

penelaahan permasalahan/ kebutuhan. Perlu menjadi 

catatan bahwa ada beberapa data yang perlu dikumpulkan 

sebelum melaksanakan kegiatan pencegahan di lingkungan 

tempat kerja. 

1. Analisis Geografi, Demografi dan Potensi Sumber Daya 

Alam 

a. Melakukan observasi dan anal isis tentang Geografis 

wilayah (wilayah, batasan wilayah, sungai, iklim, 

curah hujan, karakteristik tanaman dan tanah); 

b. Situasi/ kondisi lingkungan (Contoh: banyak terdapat 

lokasi hiburan, terapi dan rehabilitasi pengguna 

narkoba; lapas dan rutan; banyak terdapat tempat 

kost atau hunian dengan privasi tinggi); 

c. Kondisi kehidupan sosial/ ekonomi lingkungan 

(Contoh: angka kemiskinan, angka pengangguran, 

ketiadaan sarana publik, rendahnya interaksi sosial 

tempat kerja, banyak anak drop out/ berhenti 

melanjutkan sekolah, kerawanan dan masalah sosial, 



seperti tawuran antar kampung, angka perceraian, 

dan lain-lain); 

d. Data Demograf i (jumlah penduduk, struktur 

penduduk; jumlah laki-laki/ perempuan, jumlah 

keluarga yang mempunyai anak balita, anak berusia 

6·11 tahun, anak berusia 12-15 tahun; 

e. Potensi sumber daya a lam. 

2. Survey permasalahan narkoba di lingkungan yang 

menjadi sasaran layanan pencegahan 

Survei yang dilakukan meliputi data-data tentang 

permasalahan narkoba, seperti: angka prevalensi 

penyalahgunaan narkoba atau estimasi penyalahguna 

narkoba (jumlah pengguna); jenis-jenis narkoba yang 

disalahgunakan, penyebab penyalahgunaan narkoba, 

pengetahuan/ sikap/ perilaku terhadap bahaya narkoba. 

3· Survei tentang Pengetahuan dan Keterampilan Dari 

Tempat Kerja yang Menjadi Sasaran; 

Survey ini meliputi cara penerapan pola perilaku hidup 

bersih dan sehat, cara pencegahan penyalahgunaan 

narkoba dalam sekolah maupun tempat kerja; 

keterampilan hidup (life skills). 

13 



14 

Dalam penelaahan kebutuhan program pencegahan bahaya 

penyalahgunaan narkoba, fasilitator/ tim pelaksana dari 

tempat kerja dapat melakukan berbagai cara antara lain: 

1. Pertemuan melalui Focus Group Discussion dengan tokoh 

tempat kerja/ pekerja/ LSM, organisasi tempat kerja/ 

organisasi sosial; 

2. Survey tentang keadaan/ kondisi permasalahan narkoba 

di tempat; 

3· Mengkaji indikator sosial (Laporan kriminalitas, angka 

kenakalan remaja, dan lain·lain); 

4. Mengkaji kesehatan ibu dan anak (angka penyakit di 

puskesmas); 

s. Survey pengetahuan/ sikap orang tua/ guru/ anak pelajar 

terhadap bahaya narkoba; 

6. Survey pengetahuan orangtua dan anak tentang 

keterampilan hid up (life skills); 

7· Survey pengetahuan dan keterampilan karyawan 

tentang cara menghadapi masalah serta tekanan 

menghadapi stres. 



Tahap 6. Pembuatan Rencana Aksi 

Dalam tahap penyusunan rencana aksi, fasilitator bersama 

dengan tim pelaksana pencegahan dengan fasilitator 

tempat kerja perlu menyusun rencana aksi yang jelas yang 

akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pencegahan 

di lingkungan tempat kerja. 

Proses penyusunan rencana aksi terdiri dari: 

1. ldentifikasi permasalahan 

2. Menetapkan tujuan 

3· Memilih kegiatan atau intervensi untuk mencapai tujuan 

4· Menentukan sasaran 

5· Mengadakan sarana/ prasarana 

6. Menunjuk penanggung jawab 

7. Menyusun jadwal kegiatan (Time schedule) 

8. ldentifikasi indikator evaluasi (output evaluation; effect 

atau outcome evaluation dan Impact evaluation). 

*Penjelasan ada di Bab Ill. 



Matriks I. Rencana Kerja Program Pencegahan 

Rencana Kerja Program Pencegahan 
Pokok Kegiatan Sasaran Tujuan Materi Penanggung Jadual Keterangan 

Masalah Jawab Kegiatan 

Contoh Matriks Rencana Kerja Program Pencegahan 

1.1Kurang 
��_tahuan 
DmPelak�na 

pe_�aha_n 
berbasis 
� 

1.2� 
pengetahuan 
dan keteram
!JHanTim 
tentang_pola 
asuhyang 
efe_ktif 

Pela�sana 
pencegahan 

Mengidentifikasi 
dan mengundomg 
anggotanmpe: 
laksana sebagai 
pesertapelafhan 

12Persiapan pelatihan 

1.3� 
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keterampilan 
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2.2�rang 
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tentangp<:Ma 

�h _ _y�� 
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Contoh Matriks Rencana Kerja Program Pencegahan 

Pokok Sasaran 
Masalah 

3.t<esehat ananak 3.11.4er�gidentilkasi dan lbu-i bu hamil, Ueninqkatkao · t<epala 

�:��:::r:�k �:���::�u�-ibu �k - �ung an 
3.2Persiap ankuesioner 

pre-p osiTe"St-tEiiltailg 
cilra mer�gem b ang

k;�nkesehatananak 
3.3Penyuluhilndi 

P osyilndusetiap 
bul an se cara 

te.encana d11n 
berl;ela����� 

3.5Pen yukJhiln 
terintegrasi dalam 
ke!liatan maje lis 
�--

3.6PenyukJhanibu-ibud< 
sekolah TK, so.-
-,"-,--

����l�ki �:�� �n · �uk���np 

batr�---so. �- tertatih 

SMP danSMA �r��< an �k 

pe�an 
� --

direncanakan 

Tahap 7· Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalah· 

gunaan Narkoba Berbasis Tempat Kerja 

Dalam tahapan ini, fasilitator menjalankan rencana kerja 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Tahap 8. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam sebuah 

rangkaian pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalah-
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gunaan narkoba di lingkungan pendidikan. Monitoring dan 

evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan proses evaluasi 

pelaksanaan kegiatan pencegahan di lingkungan tempat 

kerja yang dituju, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 

laporan pelaksanaan kegiatan oleh fasilitator. 

C. Jangka Waktu Pelaksanaan 
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1. Kegiatan pencegahan berbasis tempat kerja ini dilakukan 

disesuaikan dengan kegiatan - kegiatan yang dilakukan 

oleh sasaran pencegahan. 

2. Jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut : 

a. Jangka pendek : kegiatan pencegahan penya· 

lahgunaan narkoba dilakukan dalam waktu 6 ( enam) 

bulan 

b. Jangka menengah : kegiatan pencegahan penya· 

lahgunaan narkoba dilakukan dalam waktu 1 (satu) 

tahun 

c. Jangka panjang : kegiatan pencegahan penya· 

lahgunaan narkoba dilakukan dalam waktu 5 (lima) 

tahun 



BAB Ill 

MONITORING DAN EVALUASI 

Agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di 

lingkungan pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai 

dengan kebijakan dan rencana maka perlu dilaksanakan 

kegiatan monitoring dan evaluasi. 

Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing 

pejabat struktural pada instansi terkait dan tempat kerja melalui 

organisasi sosial di tempat kerja sesuai dengan kewenangan 

masing-masing baik di tingkat pusat maupun instansi terkait 

yang berada di tingkat daerah. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap 

kegiatan meliputi : 

1. Rapat mingguan yang dipimpin oleh fasilitator program 

menjadi sebagai sarana koordinasi dan evaluasi. Dalam 

tahap ini, evaluasi tersebut dilakukan terhadap proses

proses suatu kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, 

tingkat keberhasilan maupun kegagalan. Melalui evaluasi 

tersebut, pelaksana dapat mengetahui kekurangan, 
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keberhasilan, sampai dimana dan ke arah mana program 

tersebut dilaksanakan. 

2. Laporan setiap kegiatan disampaikan secara berjenjang 

kepada pimpinan program pada setiap awal dan akhir 

kegiatan. 

3· Monitoring dan evaluasi berisi proses pelaksanaan kegiatan, 

output; outcomes, dan impact dari kegiatan sesuai dengan 

tujuan kegiatan. 

A. Monitoring 
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Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan 

berkesinambungan didalam proses tahapan pelaksanaan 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh fasi

litator tempat kerja, baik di pusat maupun daerah. 

Dengan adanya monitoring yang maksimal, diharapkan 

ketika terjadi masalah maka pelaksana dapat mencari solusi 

sebagai langkah perbaikan ke depannya nanti. 

1. Cara pelaksanaan monitoring : 

a. meminta laporan tertulis langsung dari para 

pelaksana 



D. lndikator Keberhasilan 

Kriteria- Kriteria indikator keberhasilan dalam pelaksanaan 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis 

tempat kerja, antara lain : 

1. Perubahan perilaku dan sikap hid up sasaran pencegahan 

2. Berkurangnya keinginan masing-masing sasaran pen

cegahan untuk menyalahgunakan narkoba 

3· Timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan 

pola hid up yang lebih teratur 

E. Mekanisme Kerja 

Dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pelaksanaan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis tempat 

kerja, fasilitator diharapkan memperhatikan mekanisme 

kerja, sebagai berikut : 

1. Pada tingkat pusat Badan Narkotika Nasional (Deputi 

Bidang Pencegahan) dan instansi/lembaga terkait 

lainnya secara terpadu menyusun kebijakan program 

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

tempat kerja 
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2. lnstansi I lembaga penanggung jawab program yang 

terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

I Kota yang bertugas melaksanakan pembinaan dan 

bimbingan terhadap fasilitator pencegahan penyalah

gunaan narkoba di lingkungan tempat kerja. 

3· Fasilitator melaksanakan kegiatan pencegahan di ling

kungan yang menjadi sasaran pencegahan (tempat 

kerja) dan menyusun serta menyampaikan laporan 

pelaksanaan secara teratur kepada Deputi Bidang 

Pencegahan Badan Narkotika Nasional serta Bidang 

Pencegahan BN N Provinsi dan BN N Kabupatenl Kota. 



b. membaca laporan tertulis 

c. wawancara dan observasi 

d. memeriksa bagan/grafik hasil pelaksanaan kegiatan 

e. mengadakan inspeksi secara on the spot 

f. survey dan pengecekan 

2. Pelaksana : 

a. atasan I instansi vertikal yang terkait dengan fasilitator 

b. petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan 

B. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan 

pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis tempat kerja 

mulai dari tahap pemilihan peserta hingga akhir tahap 

pelaksanaan rencana kegiatan pencegahan sesuai sasaran 

yang dituju (tempat kerja), untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan. 

1. Langkah·langkah pelaksanaan : 

a. Pengumpulan data dan bahan informasi yang di

perlukan 

b. Mengolah dan menganalisis data 
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c. Menilai dan menyimpulkan dengan mengadakan 

pengukuran dan membandingkan hasil kesimpulan 

dengan standar I tolok ukur atau tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. Tiga Jenis Evaluasi Kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: 

Evaluasi proses atau output; efek atau outcome dan 

impact dari kegiatan : 

a) Pelaksanaan/Keluaran kegiatan atau Output. 

Contoh indikator-indikator output 

1) Tim pelaksana yang terdiri dari tempat kerja; cara 

peningkatan dan pengembangan tempat kerja 

serta pencegahan dan pola asuh yang efektif; 

2) Ditetapkannya peraturan pencegahan narkoba 

dalam sasaran pencegahan (tempat kerja); 

3) Program pendidikan pencegahan bagi ling

kungan tempat kerja; 

4) Organisasi bagi pelaksanaan kegiatan dengan 

uraian tugas masing-masing anggota; 

5) Program kerja dengan jadwal kegiatan per tahun; 

6) Digalangnya sumber dana dan daya; 



7) Jumlah anggota Tim Pelaksana kegiatan pen

cegahan berbasis tempat kerja yang terencana 

dan jumlah yang tercapai; 

8) Jumlah program pendidikan pencegahan bagi 

sasaran tempat kerja yang terencana dan jumlah 

yang tercapai; 

9) Jumlah penyuluhan/kegiatan edukasi tentang 

cara menghadapi masalah atau tekanan 

terhadap stress yang terlaksana; 

10) Jumlah kegiatan edukasi tentang life skills bagi 

tempat kerja yang terencana dan yang 

terlaksana. 

b) Hasil kegiatan jangka pendek (Outcome) 

Contoh indikator·indikator Keberhasilan Outcome/ 

Effect: 

i) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 

para siswa dan karyawan tentang: 

a) Bahaya narkoba dan pencegahannya; 

b) Pencegahan berbasis sektor kesehatan; 

c) Pola Asuh sesuai tahap perkembangan atau 

umur remaja dan dewasa; 
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d) Ciri-ciri perkembangan anak sehat pada tahap 

perkembangan Remaja ( 15-18/19 tahun) dan 

dewasa 

e) Keterampilan hidup mengenai kepribadian 

dan sosial/ life skills. 

ii) Meningkatnya jumlah remaja dan dewasa yang 

bersikap bahwa narkoba berbahaya dan tidak 

setuju mengenai penyalahgunaan narkoba: 

a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampil

an remaja dan dewasa tentang keterampilan 

hidup (kepribadian dan sosial) /lifeskills. 

b) Terbentuknya tim pelaksana pencegahan 

penyalahgunaan narkoba lingkungan 

pendidikan. 

c) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama 

antara anggota tim pelaksana dalam 

penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungan pendidikan. 

c) Hasil kegiatan jangka menengah dan panjang 

(impact) 



Contoh indikator- indikator impact: 

1) Jumlah lingkungan pendidikan yang bebas dari 

narkoba meningkat 

2) Meningkatnya jumlah anak dan remaja yang 

sehat 

3) Jumlah korban narkoba menurun 

4) Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan 

narkoba 

5) Menurunnya angka kenakalan/ kejahatan/ 

kekerasan anak dan remaja 

6) Menurunnya peredaran narkoba di masyarakat 

7) Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat. 

Hasil yang diharapkan setelah dilakukannya evaluasi ini 

adalah diketahuinya keberhasilan atau kesenjangan 

antara rencana yang telah ditetapkan, pelaksanaan dan 

hasil yang dicapai serta teridentifikasinya masalah dan 

hambatan yang dihadapi selama proses kegiatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Petunjuk teknis pencegahan di lingkungan tempat kerja ini 

merupakan pedoman bagi para pelaksana dan fasilitator 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

pendidikan. Buku petunjuk teknis ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan tempat kerja secara 

keseluruhan. 

Buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan ini masih 

bersifat umum, oleh karena itu terbuka peluang bagi fasilitator 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba lingkungan 

pendidikan untuk melakukan inovasi. Akan tetapi, inovasi 

dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip·prinsip 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 
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Game dan 

TanyaJawab 





,1. LOMPAT HARIMAU 

Permainan ini dapat dilakukan jika tempat duduk audiens 

cukup longgar. Permainan ini melibatkan gerakan fisik, 

seperti: melompat yang membutuhkan cukup ruang dan 

jarak antara audiens yang cukup. 

a. Minta audiens berdiri 

b. Minta audiens merentangkan tangan 

c. Minta audiens melakukan lompatan kecil dengan 

kedua kakinya sambil berkata, misalnya "yos" pada 

tiap lompatan. 

d. Minta audiens membuat lompatan bebas berekpresi 

pada lompatan terakhir sambil berteriak, misalnya 

Game atau permainan ini mampu melepaskan rasa 

ngantuk dan kepenatan audiens. Selain untuk me-



refresh tubuh dan pikiran audiens, I om pat harimau juga 

mampu memacu ad rena lin yang membuat audiens siap 

kembali menerima materi-materi lanjutan yang akan 

disampaikan. 

2. JUARA MATEMATIKA 
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Prosedurnya : 

Minta audiens berpasangan 

Pastikan jika audiens bisa menghitung dari 1 - 20 

dengan memintanya menghitung bersama-sama dari 

1 - 20-

(Anda dapat berpura-pura meragukan kemampuan 

audiens). 

Setiap pasangan akan menghitung dengan 2 atau 3 

hitungan yang akan bertautan dengan pasangannnya 

sampai hitungan ke-20. 

Pasangan yang mendapatkan hitungan terakhir 20 



PASANGAN PERTAMA PASANGAN KEDUA 

Audiens 1 : 1, 2 Audiens 1 : 1, 2, 3 

Audiens 2 : 3, 4, 5 Audiens 2 : 4, 5 

Audiens 1 : 6, 7, 8 Audiens 1 : 6, 7 

Audiens 2 : 9, 10 Audiens 2 : 8, 9 

Audiens 1 : 11, 12, 13 Audiens 1 : 10, 11, 12 

Audiens 2 : 14, 15 Audiens 2 : 13, 14, 15 

Audiens 1 : 16, 17, 18 Audiens 1 : 16, 17, 

Audiens 2 : 19, 20, Audiens 2 : 18, 19 

Kalah Kalah 

Karen a audiens 2 men- Karen a audiens 1 men-

dapatkan angka terakhir dapatkan 20 maka dia 

20 maka dia kalah kalah. 

3· BERMUSIK 

Bagi audiens menjadi beberapa kelompok (kanan, kiri 

dan tengah) atau bisa juga lebih 

(kanan, kiri, tengah dan belakang) 
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• Berikan setiap kelompok audiens untuk mengeluarkan 

suara musik dari mulutnya. 

KELOMPOK BUNYI 

KANAN DANG 

KIRI DING 

TENGAH DUNG 

ATAU 

KELOMPOK BUNYI 

KANAN NING 

KIRI NONG 

TENGAH NING 

BELAKANG GONG 



4� GIVE ME FIVE 

HITUNGAN AKTIVITAS AUDIENS 

1 Dengarkan baik-baik 

2 Lihat ke sumber suara 

3 Berhenti beraktivitas 

4 Fokus, konsentrasi dan siap 

5 Menerima konstruksi : 

. Pegang rambut 

. Pegang dahi 

. Pegang telinga 

. Pegang hidung 

5- PERMAINAN PERTAMA (KOMUNIKATA) 

Tujuan untuk Pelajar (Remaja): 

Pengetahuan 

Sikap/nilai 

Memahami permainan berbicara dan 

mendengarkan dalam sebuah komu

nikasi 

Mengakui bagaimana pesan verbal 

dapat mengubah atau menjadi salah 

Pengertian 
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Keterampilan Mencerminkan bagaimana sebuah 

halangan dalam komunikasi efektif 

dapat menghindari atau dikurangi 

Langkah Pelaksanaan : 

1. Buatlah dua kelompok kecil dengan peserta yang berdiri 

di dua baris dan saling berhadapan satu sama lain 

2. Pengajar memberikan pesan verbal yang sama kepada 

setiap kelompok. Peserta pertama di barisan terse but, 

membisikan pesan tersebut pada orang didepannya, 

yang kembali mengulang pesan tersebut kepada orang 

dibaris berikutnya sampai pesan tersebut sampai di 

orang terakhir. 

3· Peserta terakhir di tiap kelompok yang sudah menerima 

pesan, harus mengulang pesan tersebut dengan lantang 

hingga semua peserta dapat mendengarnya 

4· Bandingkan pesan terakhir dengan pesan di awal. 

Mengulang untuk mengingatkan pesan singkat yang 

mudah dan pesan panjang yang rum it 

5· Lakukan diskusi apakah pesan ada yang berubah. 

Buatlah strategi komunikasi langsung secara efektif yang 

dapat digunakan dalam memfasilitasi pendidikan 

tentang narkoba. 



1. Pencegahan Primer merupakan pencegahan bagi seseorang 

yang belum pernah menggunakan narkoba. 

a. Betul 

b. Salah 

2. Standar pencegahan mensyaratkan 5 (lima) target sasaran, 

yaitu: 

a. Sekolah 

b. Keluarga (termasuk ibu hamil) 

c. Tempat Kerja 

d. Tempat kerja 

e. Sektor Kesehatan 

f. a-e benar 

3· Faktor Protektif lebih baik daripada faktor risiko 

a. Betul 

b. Salah 
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4· Kejahatan narkoba akan mengakibatkan hilangnya suatu 

generasi bangsa (lost generation) di masa depan. 

a. Betul 

b. Salah 

5. Proyeksi prevalensi penyalahguna narkoba tahun 2015 

diprediksi akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% atau : 

a. 5,1 juta orang 

b. 10 juta orang 

c. 20 juta orang 

d. 30 juta orang 

6. Strategi Nasional Bidang Pencegahan : 

a. Menjadikan siswa I pelajar SLTA dan mahasiswa memiliki 

pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba. 

b. Menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap dan 

terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

c. a & b benar 

d. Salah semua 



7. Peran tempat kerja dalam penanggulangan penyalahgunaan 

narkoba : 

a. Sebagai agen pencegahan 

b. Memiliki kepedulian yang tinggi 

c. Membuat kegiatan·kegiatan positif 

d. a,b, dan c betul semua 

8. Peran orang tua dalam mendidik anak : 

a. Asih, Asah dan Asuh (menurut Ki Hajar Dewantara) 

b. Membimbing, membina, memelihara, mengasuh dan 

mengayomi (s.M) 

c. Benar semua 

d. Salah semua 

g. Narkoba singkatan dari : 

a. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. 

b. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

c. Benar semua 

d. Salah semua 
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10. Jenis-jenis narkotika adalah : 

a. Morfin 

b. Heroin 

c. Kokain 

d. Ganja 

e. a-d benar 

11. Jenis-jenis Psikotropika adalah : 

a. Shabu 

b. Ekstasi 

c. ATS 

d. a-c benar 

12. Jenis narkotika yang dapat mengubah dan menyebabkan 

distorsi persepse, pikiran dan lingkungan serta meng

akibatkan resiko gangguan mental, yaitu : 

a. Ganja, LSD (Lysergic Acid Diethylamide) 

b. Heroin 

c. Zhat 

d. Salah semua 



13. Ciri-ciri Penyalahguna Narkoba : 

a. Jalan sempoyongan, bicara pelo 

b. Kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci 

c. Sering kehilangan uang/barang dirumah 

d. Mengabaikan kebersihan diri 

e. Benar semua/salah semua 

14. Penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial 

a. Betul 

b. Salah 

15. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum 

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 

tempat kerja, rumah sakit, dan I atau lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

pemerintah 

a. Betul 

b. Salah 
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16. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk 

tanaman ancaman hukumannya : 

a. 4-12 th dan denda Rp 8oo. ooo. ooo,- s/d Rp 

8.000.000.000,-

b. Benar 

c. Salah 

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika beratnya melebihi 5 gram ancaman hukumannya: 

a. Gol 1, 5-20 th dan denda Rp 8.ooo.ooo.ooo,- + 1/3 

b. Go! 2, 5-15 th dan denda Rp 5.ooo.ooo.ooo,- + 1/3 

c. Go! 3, 3- 10 th dan denda Rp 3.ooo.ooo.ooo,- + 1/3 

d. a,b dan c benar 

18. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau 

memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain 

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen 
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a. Go! 1, mati, seumur hidup, 5-20 th dan denda Rp 

10.000.000.000,- + 1/3 

b. Go! 2, mati, seumur hidup, 5-20 th dan denda Rp 

8.000.000.000,- + 1/3 

c. Go! 3, 5- 15 th dan denda Rp s.ooo.ooo.ooo,- + 1/3 

d. a,b dan c benar 



LEMBAR JAWABAN 

1. A 

2. F 

3· A 

4· A 

5· A 

6. c 

7· D 

8. c 

9· A 

10. c 

11. D 

12. A 

13. C (Benar semua) 
14. A 

15. A 

16. A dan B 

17. D 

18. D 
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� 2  
TUGAS DAN FUNGSI TIAP UNSUR 

DALAM PELAKSANAAN STAN DAR 
NASIONAL PROGRAM PENCEGAHAN 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
DI LINGKUNGAN KERJ A 





1 Tugas dan Fungsi Tiap Unsur Tim Pencegahan • 

• Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Keluarga 1 
, _________________ _ _ _ _____ , 

NO UNSUR TUGAS 

1 BNN, BNNP, BNN 1. Mengkoodinir pelaksanaan kegiatan dengan 

kab/Kota sektor masyarakat terkait di tingkat kabupaten/ 

kota secara berkala. 

2 Pemilik/mana-

ger/supervisor 

2. Memberikan legitimasi pelaksanaan program 

pencegahan berbasis lingkungan kerja 

3. Memberikan dukungan (sarana prasarana) 

untuk keberlangsungan dan pengembangan 

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 

di lingkungan kerja 

4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya 

Manusia program pencegahan berbasis 

lingkungan kerja 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala pada program pencegahan berbasis 

lingkungan kerja 

1. Memelihara dan melindungi lingkungan kerja 

darisegala macam pengaruh yang bersifat 

negatif seperti narkoba 

2. Menetapkan peraturan dan tata tertib di 

lingkungan kerja agar aman dan terhindar dari 

permasalahan narkoba. 

3. Mengawasi pelaksanaan dan mensosialisasikan 

kebijakan anti narkoba. 

4. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi program pencegahan 

5. Membina dan menjalin kerjasama dengan 
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NO UNSUR TUGAS 

lembaga kesehatan, sosial, agama, penegak 

hukum, tokoh·tokohMasyarakat dan tenaga 

profesi lain. 

6. Mendukung kegiatan-kegiatan Satgas Anti 

Narkoba di lingkungan kerja. 

3 Kementrian/ 1. Membuat kebijakan tentang lingkungan kerja 

Disnaker bebas narkoba. 

2. Mendukung pelaksanaan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba di lingkugan kerja. 

3. Mendorong terciptanya lingkungan kerja bebas 

dari narkoba. 

4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait 

tentang pelaksanaan Pencegahan narkoba di 

lingkungan kerja. 

4 Perusahaan 1. Membuat kebijakan tentang perusahaan yang 

bebas dari narkoba. 

2. Membuat program tentang perusahaan yang 

bebas dari narkoba. 

3. Memfasilitasi kegiatan di bidang pencegahan 

narkoba. 

4. Koordinasi dengan instansi terkait. 

5 Organisasi 1. Mendorong dan memotivasi karyawan untuk 

serikat kerja jauhi narkoba 

2. Membuat program tentang pentingnya 

kesehatan karyawan. 

3. Koordinasi dengan instansi terkait tentang 

pencegahan narkoba. 
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NO UNSUR TUG AS 

6 Perwakilan 1. Menjadi agen bagi karyawan perusahaan yang 

pekerja sehat dan bebas dari narkoba. 

2. Memotivasi karyawan lain untuk hidup sehat 

tanpa narkoba. 

7 Bagian Kesehat- 1. Membuat program perusahaan sehat bebas 

an Perusahaan narkoba. 

2. Menyelenggarakan kegiatan dibidang 

kesehatan kerja bebas narkoba. 

3. Monitoring dan evaluasi program perusa-

haanbebasnarkoba. 

4. Mengadakan pelayanan konseling, terapi dan 

sistim rujukan pada korban 

8 Keamanan 1. Mengawasi perilaku pekerja, kantin, parkir dan 

Perusahaan tempat-tempat rawan narkoba. 

2. Mengawasi tamu-tamu yang keluar masuk 

perusahaan. 

3. Kerjasama dengan Kapolsek, Kepala RT/RW, 

lurah, setempat dalam pemberantasan 

Narkoba. 

9 LSM Bidang 1. Membantu menyelenggarakan kegiatan 

Pencegahan pencegahan di perusahaan. 

2. Koordinasi dengan perusahaan dan pihak 

terkait tentang program pencegahan narkoba 

di perusahaan. 

10 Tokoh lingkung- 1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pence-

an Perusahaan gahan dengan sektor masyarakat terkait secara 

(lurah, RT, RW) berkala 
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NO UNSUR TUG AS 

2. Memberikan legitimasi pelaksanaan program 

pencegahan berbasis lingkungan kerja 

3. Mendorong dan menggerakkan partisipasi 

masyarakat seperti kader, remaja, orangtua, 

tokoh agama, PKK, dan sektor masyarakat lain 

untuk menyusun dan melaksanakan program 

pencegahan. 

4. Memfasilitasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat 

11 Aparat Hukum 1. Membimbing masyarakat agar tercipta sebuah 

(Kapolres/ kondisi yang mendukung upaya penertiban dan 

Kapolsek) penegakan hukum, serta upaya perlindungan 

dan pelayanan masyarakat. 

2. Mendorong, mengarahkan dan menggerakkan 

serta meningkatkan partisipasi masyarakat di 

wilayah tugasnya untuk berperan serta dalam 

mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas 

termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba. 
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PERATURAN MENTER! 

DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2013 





MENTERI OALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDON ESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG 

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan 

narkotika dan di masyarakat membahayakan 

perkembangan sumber daya manusia 

Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa 

dan negara; 

b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab 

melindungi masyarakat dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-
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Mengingat 

mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia tentang Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nom or 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5062); 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 168); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama 

Departemen Dalam negeri dan Pemerintah 

daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan 

lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menetapkan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri 

dan Pemerintah daerah dengan Organisasi 

Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya 

dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN:  

PE RATU RA N ME NT E R I  DALA M NEGE R I  

RE PUBL I K  INDO NESIA TENTA NG FAS IL ITASI 

PE NCEGAHA N PE NYALAHGU NAA N  NA R

KOT IKA. 

BAB I 

KETENTUAN U M U M  

Pasall 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

so 



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi 

seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

(SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. 

5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang 

dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan 

untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. 

6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum. 

7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam 

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemin

dahtanganan. 
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8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau 

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 

narkotika. 

9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan formal, non formal dan informal. 

10. Lembaga atau lnstansi Vertikal di Daerah adalah lembaga 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional 

dan agama. 

11. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkotika. 

12. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi 

dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan 

pencegahan penyalahgunaan narkotika. 

13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Pasal2 

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk 

mencegah penyalahgunaan narkotika di daerah. 
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BAB I I  

FASI LITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

Pasal3 

(1) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. 

(2) Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalah

gunaan narkotika di kabupaten/kota. 

(3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan 

pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang 

dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan 

kesatuan bangsa dan politik. 

Pasal4 

Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas 

sebagai berikut: 

a. menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang 

memuat sekurangkurangnya: 

1. antisipasi dini; 

2. pencegahan; 

3. penanganan; 
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4. rehabilitasi; 

5. pendanaan; dan 

6. partisipasi masyarakat. 

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka 

pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dengan: 

1. Organisasi kemasyarakatan; 

2. Swasta; 

3. Perguruan tinggi; 

4. Sukarelawan; 

5. Perorangan; dan/atau 

6. Badan hukum 

d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas 

lntelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

dan 

e. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan 

narkotika. 

Pasai S 

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui 

kegiatan antara lain: 
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a. seminar; 

b. lokakarya; 

c. workshop; 

d. halaqoh; 

e. pagelaran, festival seni dan budaya; 

f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak til as; 

g. perlombaan seperti Iomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; 

h. pemberdayaan masyarakat; 

i. pelatihan masyarakat; 

j. karya tulis ilmiah; dan 

k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis. 

BAB I I I  

PELAPORAN 

Pasal 6 

(1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika lingkup Kabupaten/ 

Kota Kepada Gubernur. 

(2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika lingkup provinsi Kepada Menteri 

Dalam Negeri. 
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(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu

waktu jika diperlukan. 

Pasal 7 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi bahan 

evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut. 

BAB IV 

PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

( 1 )  Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan 

Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan fasi litasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika di provinsi. 

(2) Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi yang membidangi 

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di 

wilayahnya. 

(3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang 

membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 



pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota. 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal9 

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ 

Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VII I  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal lO 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 
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