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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YangMaha Esa atas terselesainya 
buku Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Buku ini memandu 
untuk mengimplementasikan Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba 
dalam pelaksanaan dan teknis kegiatannya. 

Buku berisi ten tang pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya 
menggerakkan dan memberdayakan secara mandiri masyarakat dalam 
P4GN, baik melalui pemberdayaan peran serta maupun pembinaan 
alternatif pacta kawasan rawan dan kelompok rentan narkoba. Melalui 
pemberdayaan peran serta, intansi pemerintah, swasta dan komponen 
masyarakat diajak peduli untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan 
bebas narkoba. 

Sementara, melalui pembinaan/pemberdayaan alternatif, masyarakat 
yang lingkungannya rawan dan rentan narkoba baik di perkotaan mapun 
di pedesaan dibangkitkan untuk bergerak dan peduli membangun diri 
dan lingkungannya berpola hid up sehat dan tidak mengedarkan narkoba 
dengan program pemberdayaan alternatifbaik secara sosial, ekonomi dan 
budaya. 

Harapan kami, semoga buku ini dapat memandu setiap pelaksana 
kegiatan untuk mencapai target secara terarah, tepat sasaran, terukur dan 
memberikan dampak signifikan bagi peningkatan partisipasi stakeholder 
dan masyarakat dalam upaya P4GN secara mandiri dari pusat hingga 
daerah. 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan 
salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian masyarakat 
dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden RI telah menetapkan 
Indonesia dalam Darurat Narkoba Nasional. Pernyataan itu menegaskan 
bahwa semua komponen bangsa harus bersiaga secara terus menerus 
ten tang bahaya Narkoba dimanapun berada. 

Upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta dan 
komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberikan ruang 
seluas-luasnya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih 
dari ancaman bahaya Narkoba dan memberikan rasa aman masyarakat, 
melaiui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penya!ahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam 
UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104-108 ten tang peran serta 
masyarakat. 

Melalui peran serta masyarakat, upaya P4GN diimplementasikan 
oleh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam ben
tuk program dan kegiatan yang menjadikan masyarakat dan stakeholder 
tidak hanya sebagai penerima manfaat program (obyek) namun seka
ligus sebagai pelaksana (subyek) dalam menciptakan lingkungan yang 
sehat dan terhindar dari aktifitas peredaran gelap Narkoba, mulai dari 
lingkungan keluarga, lingkungan pendikan, lingkungan kerja dan ling
kungan masyarakat. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia telah 
merambah ke seluruh pelosok tanah air, baik secara geografis maupun 
demografis. Bahkan tak ada satupun wilayah dan kelompok masyarakat 
manapun yang lingkungan dan kawasannya terbebas dari masalah 
narkoba, mulai dari produksi, peredaran gelap dan penyalahgunaannya. 

Secara geografis, tidak ada satupun wilayah di Indonesia dari 
Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai pulau Rote 



yang terbebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba. Secara demografis, tidak ada satu lapisan masyarakat pun baik 

dari segi usia, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, status ekonomi dan 

sosial, suku, agama yang tidak pernah terjerat penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan hasil Survey Nasional Prevalensi Penyalahgunaan 

Narkoba pacta Kelompok Rumah Tangga di Indonesia (2015), diketahui 

bahwa prevalensi di tingkat Rumah Tangga Urn urn sebesar 0,6%. Artinya, 

diantara 1.000 Rumah tangga di Indonesia ada 6 rumah tangga yang 

teridentifikasi menyalahgunakan narkoba. Fakta tersebut menjelaskan 

bahwa peredaran narkoba narkoba merambah di semua pemukiman 

masyarakat. 

Semen tara dari jumJah penyalah guna di Indonesia, berdasarkan 

hasil Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia oleh BNN dan 

Puslitkes-UI (2014), diketahui bahwa angka prevalensi penyalah 

guna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau dari 100 

penduduk (usia 10-59 tahun) dalam setahun terakhir, ada 2 orang yang 

menyalahgunakan narkoba. Dengan angka kematian sebesar 12.044 

orang per tahun a tau 33 pecandu mati per hari. 

Menurut hasil survey BNN dan UI tersebut, Narkotika jenis Ganja 

menjadi jenis Narkoba yang paling populer di Indonesia, bahkan seba

gai jenis Narkotika yang pertama kali paling banyak (61%) digunakan 

terutama di Papua (92%), NTB (84%), Maluku (82%) dan Kalbar (79%). 

Selain banyak disalahgunakan, ganja juga menjadi jenis narkotika yang 

banyak diedarkan, terbukti di akhir tahun 20 14lalu, BNN berhasil meng

gagalkan peredaran Ganja terbesar sebanyak 8 ton di Riau yang berasal 

dari Aceh. 

Berdasarkan Data Tindak Pidana Narkoba, Polda Aceh (2015), 

sumber Ganja di Indonesia tertinggi masih di Provinsi Aceh dengan si

taan lahan Ganja seluas 235,5 hektar atau naik 52% dari tahun sebelum

nya. Sementara itu, tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Nar

koba (terutama jenis Ganja) tertinggi di Indonesia dari tahun ke tahun 

masih di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, terutama di 

kawasan kampung Ambon, Cengkareng Jakarta Barat. 

Hasil survey BNN dan UI (2014), menunjukkan fakta bahwa 40% 

penyalah guna Narkoba menjadi kurir (pengedar Narkotika) dimana 
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Ganja menjadi jenis Narkotika yang paling ban yak ( 46%) diedarkan kurir 
Narkotika. Fakta itu dipertegas lagi dengan hasil perhitungan antara 
jumlah estimasi Ganja yang beredar tahun 2014 (sebesar ± 158,5 ton) 
dengan hasil sitaan Ganja oleh aparat hukurn tahun 2013 (sebesar ± 17,7 
ton), maka potensi Ganja yang lolos beredar di Indonesia tahun 2014 
sebesar ± 140,7 ton. 

Banyaknya Narkotika seperti Ganja yang membanjiri pasaran 
narkoba, menjadi faktor utama pemicu maraknya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan data Deputi Bidang Rehabilitasi 
(20 14 ), diketahui bahwa dari jumlah residen yang direhabilitasi sebanyak 
6.111 orang, 20% (1.243 orang) diantaranya adalah penyalah guna Ganja 
dengan residen terbanyak kelompok usia 26 - 40 tahun. Bahkan per 
Desember 2015, jumlah tersebut bertambah dengan terehabilitasinya 
39.382 pecandu narkoba dalam program rehabilitasi I 00 ribu penyalah 
guna narkoba. 

Namun demikian, jumlah pecandu yang terakses layanan 
rehabilitasi masih sangat sedikit dibanding para pecandu yang tidak 
terakses perawatan dan pemulihan. Mereka bertebaran ke semua 
lapisan masyarakat, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 
lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, dalam kondisi mengidap 
adiksi narkoba dan berpotensi mengganggu ketertiban dan memicu 
masalah di lingkungannya. 

Oleh karenanya, semua pihak harus peduli, bangkit, bergerak 
dan berdaya melakukan upaya P4GN dengan segala potensi yang 
dimilikinya. Untuk tujuan tersebut, BNN melalui bidang Pemberdayaan 
masyarakat terus menciptakan lingkungan yang bersih dan kondusif 
dari masalah narkoba melalui peningkatan kapasitas individu, lembaga, 
lingkungan dan usaha yang berdaya guna dan berhasil guna dalam 
P4GN serta memberikan manfaat rasa aman masyarakat. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Buku Petunjuk Pelaksanaan (Jukiak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) 
ini memberikan petunjuk dan arahan tentang konsep dan 
implementasi Arsitektur Data dan lnformasi Kinerja (ADIK)program 



pemberdayaan masyarakat baik dalam kegiatan peran serta 
masyarakat maupun pemberdayaan alternatif mulai dari tahapan 
persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
yang disesuai dengan ADIK yaitu mulai dari pembinaan teknis, 
pemetaan, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaksanaan test urine sebagai indikator keberhasilan program. 

2. Tujuan 

Thjuan petunjuk ini untuk memandu memudahkan pelaksanaan 
program dan kegiatan dari mulai konsep pemahaman hingga teknis 
kegiatan secara bertahap, terinci, tertib (sesuai tata urutan) yang 
memungkinkan pelaksana kegiatan dapat meningkatkan kinerjanya 
secara efektif dan efisien. 

C. Ruang lingkup 

Ruang lingkup buku ini memandu pelaksanaan dari mulai (l) 
Pembinaan teknis; (2) Pemetaan sasaran dan Kawasan Rawan Narkoba; 
(3) Penguatan dan Pengembangan Kapasitas; (4), Bimbingan Teknis 
dan Supervisi dan (5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

D. Pengertian 

Dalam rangka menyamakan persepsi, konsepsi, pengertian dan 
definisi, dalam buku petunjuk ini, dijelaskan beberapa konsep 
operasional antara lain: 

1. Program adalah penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang 
diambil untuk menjabarkan kebijakan dan berisi kumpulan 
kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran 
tertentu. 

2. Pemberdayaan masyarakat anti Narkoba adalah upaya 
memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan 
keberdayaan masyarakat dalam penanganan narkoba yang 
meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. 

3. Pemberdayaan Peran SertaMasyarakatadalah upaya memobilisasi 
seluruh sumber daya yang ada dalam Stakeholder (Pemerintah, 
swasta dan tokoh masyarakat) dan masyarakat (desa/kelurahan 
dan pendidikan) untuk ditingkatkan kapasitas individu, lembaga, 
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lingkungan dan usahanya agar tercipta lingkungan yang bersih dan 
bebas narkoba yang kondusif(aman) untuk beraktifitas. 

4. Pemberdayaan alternatif masyarakat anti Narkoba pada kawasan 
rawan adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada 
di kawasan yang teridentifikasi rawan narkoba dan kelompok 
yang teridentifikasi rentan menyalahgunakan narkoba untuk 
ditingkatkan kapasitas baik individu, lembaga, lingkungan dan 
usahanya agar berdaya mengubah lingkungannya menjadi bersih 
dan bebas narkoba dan aman untuk beraktifitas. 

5. Kawasan rawan Narkoba adalah wilayah yang diidentifikasi dari 
masyarakat dengan adanya budaya madat narkoba; dan aparat 
hukum melalui bukti-bukti lokus, modus dan jalur edar narkoba 
dan tindak kejahatan narkoba di kawasan tersebut, baik di 
perkotaan, perdesaan dan pesisir. 

6. Pemetaan atau pemetaan sosial (menurut Soeharto, 2005:8l)adalah 
proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan 
pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk 
di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat 
trersebut. 

7. Pembinaan teknis adalah kegiatan pembinaan program dan 
kegiatan Deputi bidang dayamas yang dilakukan Deputi Dayamas 
BNN dan Direktur pada pemberdayaan masyarakat kepada Kabid 
dan Kasi Cerdas (singkatan dari Cegah dan Dayamas) BNNP dan 
BNNK. Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi, diskusi dan pemecahan 
solusi dari konsep hingga teknis implementasi. 

8. Penguatan dan pengembangan Kapasitas adalah program 
peningkatan kapasitas lndividu, Entitas (kelembagaan), Sistem 
Uejaring), Lingkungan dan Usaha melalui pendidikan, pelatihan 
dan ketrampilan tentang P4GN dengan metode Workshop, Training 
of Trainers dan Life Skill. Bagi sasaran pemula dilakukan penguatan 
dan bagi sasaran lanjutan dilakukan pengembangan. 

9. Workshop atau lokakarya adalah sekelompok orang yang memiliki 
perhatian yang sama tentang pentingnya P4GN, yang difasilitasi 
moderator dan diberikan materi narasumber untuk berdiskusi, 
berlatih mengorganisasi diri, sekurang-kurangnya satu hari. 
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10. Training of trainers a tau pelatihan bagi pelatih adalah kegiatan 
pendidikan dan pelatihan bagaimana menjadi penggiat anti 
narkoba di lingkungan yang diisi materi P4GN, Personal Skill, 
Dinamika kelompok dan praktek penyuluhan, yang dilaksanakan 
sekurang-kurang 2 hari kerja. 

11. Life Skill a tau Pembinaan Ketrampilan hid up adalah pelatihan dan 
pembekalan bagi sasaran prioritas di lingkungan kawasan rawan 
narkoba baik perkotaan maupun perdesaan, yang berisi materi 
tantang P4GN, pola hidup sehat, ketrampilan hidup, kewira
usahaan, pemasaran, produksiyang dilaksanakan sekurang-kurang 
2 hari kerja. 

12. Monitoringatau pemantauanadalah kegiatan yang dilakukan untuk 
memantau atau mengamati secara seksama perkembangan proses 
pasca program dan kegiatan itu direncanakan, dilaksanakan, 
hingga selesai, melalui pengamatan, kunjungan lapangan, 
pengisian instrumen, pencatatan dan pelaporan. 

13. Evaluasi adalah proses tindak lanjut dari kegiatan monitoring 
dalam rangka membandingkan antara perencanaan dan realisasi 
pelaksanaan program; danantara pelaksanaan kegiatan dan 
penyerapan anggaran untuk dilaporkan dan direkomendasikan 
dalam program dan kegiatan yang sama pacta kesempatan yang 
akan datang. 

E. Sasaran 

I. Meningkatkan pemahaman tentang pengertian dan konsep
konsep terkini implementasi program dan kegiatan bidang 
pemberdayaan masyarakat P4GN sesuai ADIK; 

2. Menjadipetunjuk dalam pelaksanaan konsep dan implementasi 
program dan kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, 
monitoting, evaluasi dan pelaporan, baik kegiatan PSM maupun 
Dayatif. 

3. Memperjelas secara teknis, mekanisme, tatalaksana, pengorga
nisasian, kriteria dan prosedur kerja pengelolaan program dan 
kegiatan; 
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4. Memperjelas perbedaan program kerja antara pemberdayaan 

PSM dan Pemberdayaan Alternatif yang dibatasi oleh indikator 
output (kegiatan); 

5. Memudahkan dalam pengukuran indikator keberhasilan program 

(outcome) dan indikator kegiatan (output) sehingga jelas capaian 

hasilnya. 

F. Pengorganisasian 

1. Deputi Pemberdayaan masyarakat selaku pembina teknis bidang 

pemberdayaan masyarakat BNN; 

2. Direktur Peran Serta Masyarakat (Dir PSM) selaku pelaksana 

program dan kegiatan pemberdayaan PSM di tingkat pusat sekaligus 

membantu Deputi membina teknis bidang pemberdayaan Peran 

Serra Masyarakat 

3. Direktur Pemberdayaan Alternatif (Dir Dayatif) selaku pelaksana 

program dan kegiatan pemberdayaan Alternatifbagi kawasan rawan 

narkoba di pilotproject(Aceh dan DKI Jakarta) sekaligus membantu 

Deputi membina teknis bidang pemberdayaan Alternatif 

4. Kepa/a Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(Cerdas) BNNP, selaku pelaksana bidang Dayamas di BNN Provinsi 

sekaligus sebagai supervisor bidang pemberdayaan masyarakat 

bagi Kasi Cerdas BNNK. 

5. Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(Cerdas) BNNK, selaku pelaksana bidang Dayamasdi BNN Kab/ 

Kota; dan 

6. Penggiat Anti Narkoba, selaku mitra kerja pemberdayaan 

masyarakat baik di lingkungan pendidikan, Lingkungan Kerja dan 

Lingkungan Masyarakat, yang membantu sinergitas program P4GN 

dalam rangka implementasi Pembangunan Berwawasan Anti 

Narkoba (Bang Wawan) 

7. Fasilitator, selaku mitra kerja pemberdayaan alternatif baik 

di kawasan rawan narkoba di perkotaan dan perdesaan, yang 

membantu peningkatan kapasitas SDM, Lembaga, Lingkungan dan 

Usaha bidang P4GN dalam rangka penciptaan lingkungan yang 

bersih dan bebas narkoba) 
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8. Tim Dayamas, selaku pelaksana, pemonitor, evaluator, supervisor 
dan penyusun laporan kegiatan . 

G. Sistematika Penyajian 
Bab I Pendahuluan 
Bab II Pemberdayaan Anti Narkoba Dalam Kerangka 

Arsitektur Data Informasi Kinerja (Adik) 
Bab III 

BabiV 

BabY 

BabVI 

Bab VII 

Bab VIII 

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 
Teknis Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 
Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 
Petunjuk Penguatan Dan Pengembangan Kapasitas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan 
Supervisi Pemberdayaan Anti Narkoba 
Petunjuk Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi Dan Pelaporan 
Penutup 
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BABII 
PEMBERDAYAAN ANTI NARKOBA DALAM KERANGKA 

ARSITEKTUR DATA INFORMASI KINERJA (ADIK) 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Bab ini menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyara
kat Anti Narkoba dalam Kerangka Arsitektur Data Informasi Kinerja 
(ADIK) dari mulai visi, misi, tujuan, indikator keluaran kegiatan dan 
indikator capaian program dari tahun 2016-2019. 

B. Visi, Misi dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

1. Visi 

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui terwujudnya 
kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam 
pelaksanaan P4GN 

2. Misi 
Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat 
dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkoba melalui program pemberdayaan 
masyarakat anti Narkoba 

3. Tujuan 
Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan 
meningkatkan Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan P4GN 

C. Sasaran dan Indikator Strategis 

l. Sasaran strategis 

terwujudnyakemandirianmasyarakatdanstakeholderberpartisipasi 
dalam pelaksanaan P4GN 
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2. Indikator sasaran strategis 

a. Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
P4GN. Masyarakat terdiri dari : lingkungan masyarakat 
kelurahan/ desa, masyarakat kawasan rawan dan kelompok 
rentan, masyarakat pendidikan (formal dan non formal), 
orsosmas, komunitas, LSM, dll 

b. Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan 
P4GN. Stakeholder, terdiri dari : lingkungan kerja pemerintah, 
lingkungan kerja BUMN, lingkungan kerja swasta dan tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh 
adat 

D. Sasaran, Komponen dan lndikator Sasaran Program 

l. Sasaran dan Komponen Program 

a. Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan 
di instansi Pemerintah dan BUMN, baik di Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota, dengan komponen Program, yaitu : 

1) Pembinaan teknis (Bintek) Pemberdayaan Masyarakat anti 
Narkoba; 

2) Pemetaan sasaran pemberdayaan masyarakat anti Narkoba 
3) Peningkatan kapasitas dalam Pemberdayaan masyarakat 

antiNarkoba 
4) Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat; 
5) Pelaksanaan Test Urine di lingkungan kerja Pemerintah/ 

BUMN 

b. Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan 
di dunia usaha atau swasta, baik industri besar, menengah, 
kecil dan mikro dengan komponen Program, yaitu : 

1) Pembinaan teknis (Bintek) Pemberdayaan Masyarakat anti 
Narkoba; 

2) Pemetaan sasaran pemberdayaan masyarakat anti Narkoba 
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3) Peningkatan kapasitas dalam Pemberdayaan masyarakat 
anti Narkoba 

4) Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat anti Narkoba; 

5) Pelaksanaan Test Urine di lingkungan kerja Swasta; 

c. Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan 
di lingkungan masyarakat yang terdiri dari: kelurahan/desa, 
orsosmas, LSM, organisasi keagamaan, organisasi profesi, 
Komunitas, Paguyuban, dan lainnya dengan komponen 
Program, yaitu : 

1) Pembinaan teknis (Bintek) Pemberdayaan Masyarakat anti 
Narkoba; 

2) Pemetaan sasaran pemberdayaan masyarakat anti Narkoba 
3) Peningkatan kapasitas dalam Pemberdayaan masyarakat 

antiNarkoba 
4) Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat anti Narkoba; 
5) Pelaksanaan Test Urine di lingkungan masyarakat; 

d. Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan 
di lingkungan masyarakat pendidikan, yang terdiri dari : 
Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan 
pendidikan no n formal, baik pendidikan umum maupun 
pendidikan agama, dengan komponen Program, yaitu : 

1) Pembinaan teknis (Bintek) Pemberdayaan Masyarakat anti 
Narkoba; 

2) Pemetaan sasaran pemberdayaan masyarakat anti Narkoba 
3) Peningkatan kapasitas dalam Pemberdayaan masyarakat 

anti Narkoba 
4) Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat anti Narkoba; 
5) Pelaksanaan Test Urine di lingkungan pendidikan; 
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e. Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan 
di lingkungan masyarakat kawasan rawan Narkoba, baik di 
perdesaan dan perkotaan, dengan komponen Program yaitu: 

1) Pemetaan sasaran pemberdayaan masyarakat anti Narkoba 
2) Pemberdayaan stakeholder dan potensi masyarakat anti 

Narkoba 
3) Supervisi Program Pemberdayaan Masyarakat anti 

Narkoba; 

4) Pembinaan teknis (Bintek) Pemberdayaan Masyarakat anti 
Narkoba; 

5) Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat; 

E. Mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan 
stakeholder dalam Pelaksanaan P4GN 

Yang dimaksud dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat 
dan stakeholder dalam Pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah 
indeks (indikator) peran serta masyarakat dan stakeholder yang 
secara mandiri (baik input, output dan outcome) dalam P4GN. 

Sasaran dari indeks kemandirian ini ada dua yaitu : masyarakat dan 
pemangku kepentingan (stakeholder). 

Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian: 

1. Masyarakat kelurahan dan perdesaan, termasuk di dalamnya 
LSM, organisasi agama, orsosmas, parpol, komunitas, paguyuban, 
perkumpulan suku, hobi dan minat serta profesional 

2. masyarakat dunia pendidikan, yaitu dari mulai pendidikan 
dasar menengah (diksdasmen) dan perguruan tinggi baik formal 
maupun non formal 

3. masyarakat rawan narkoba baik di perkotaan maupun di 
perdesaan (basis penanaman Ganja). 

4. Masyarakat kelompok rentan, seperti : anak jalanan, wanipekerja 
seks komersial, pekerja hiburan malam, pekerja berat (kuli 
bangunan, buruh kasar, dan buruh tam bang, dll) 
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Semen tara stakeholder terbagi menjadi 3 bagian: 

I. lingkungan kerja instansi Pemerintah, baik dari pusat 
(Kemeneterian/Lembaga atau K/L), Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/kota, SKPD, BUMN dan BUMD, dll 

2. lingkungan kerja swasta, dari mulai perusahaan besar (memilik:i 
karyawan lebih dari 100 orang), perusahaan sedang (berkaryawan 
10-100 orang), perusahaan kecil (berkaryawan 5-9 orang) dan 
perusahaan mikro (berkaryawan l-4); 

3. orang-orangyang memilik:i pengaruh dan ditokohkan masyarakat, 
seperti : tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, 
tokoh pemuda, tokoh adat. 

Benruk pengukuran mandiri secara input, output dan outcome yang 
dimaksud adalah pengukuran itu dilaksanakan secara mandiri oleh 
peserta dalam program pemberdayaan anti narkoba baik pacta Peran 
Serta Masyarakat (PSM) maupun Pemberdayaan Alternatif (Dayatif), 
melalui pengisian kuesioner monitoring kemandirian yang terdiri dari 
I 0 indikator atau item pertanyaan. 

Yang dimaksud input (masukan) adalah 10 indikator/ kriteria 
kemandirian. Sementara yang dimaksud dengan output (keluaran) 
adalah proses pemberdayaan masyarakat anti narkoba yang dilakukan 
oleh peserta di lingkungan internal dan yang dimaksud outcomes (hasil) 
adalah manfaat yang dirasakan dari proses pemberdayaan masyarakat 
anti narkoba di lingkungan eksternal peserta. 

Pengukuran dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba 
yang ditandai dengan pelibatannya dalam program pengembangan 
kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data 
yang berkaiatan ada tidaknya masukan (input), aktifitas (output) dan 
dampak (outcome) pemberdayaan anti narkoba di lingkungan kerja dan 
lingkungan masyarakatnya. 

Contoh : Agus adalah pegawai negeri pada Pemkab Bogor. Agus telah 
mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas (TOT) yang dilaksanakan 
BNN Kabupaten Bogor selama 2 hari. Ketika kembali ke satuan kerjanya, 
Agus melakukan identifikasi ( ceklis) kuesioner pada satuan kerjanya. 
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Ketika ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, maka ia berkonsultasi 

dengan BNNK Bogor bagaimana tips-tips melakukan pemberdayaan 

anti narkoba di satuan kerjanya. 

Kemudian BNNK Bogor melakukan bimbingan teknis dengan 

membantu Agus meyakinkan Kepala pacta satuan kerjanya. Setelah 

mendapatkan bimbingan, Kepala satuan kerja itu tertarik, lalu membuat 

kegiatan penyuluhan narkoba di satuan kerjanya meskipun Agus hanya 

menjadi fasilitator dan Kepala BNNK menjadi narasumbernya. Maka 

Agus telah melakukan pemberdayaan anti narkoba pacta lingkungan 

internalnya. Begitu sebaliknya pacta lingkungan di luar satuan kerjanya 

(masyarakat). 

Dari hasil kegiatan yang diinisiatif Agus di satuan kerjanya, maka Pernkab 

Bogor telah melakukan implementasi Bang Wawan (pembangunan 

berwawasan anti Narkoba) melalui pemberdayaan peran serta 

masyarakat pacta lingkungan pemerintah. Pacta isian ceklis-nya Agus 

membuat ceklis dan menjumlah nilai hasil ceklisnya, maka keluarlah 

tingkat indikator kemandirian partisipasi. 

Ada 10 indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi mandiri atau 

tidaknya aktifitas P4GN di lingkungan kerjanya. Ke-10 indikator (indeks) 

tersebut terbagi dalam 5 Aspek bagian, yaitu : manusia (man), bentuk 

aktifitas (methods), anggaran (Money), fasilitasi (Machines) dan Bahan

bahan promosi/ kampanye (Materia[), yang secara rinci dijelaskan 

sebagai berikut: 

I. Aspek Manusia, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang 

aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti arkoba, 

penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) terbagi menjadi 2, yaitu : 

a. Tokoh anti Narkoba, yaitu orang yang ditemukenali sebagai 

tokoh a tau figur yang selama ini biasa menyuarakan, mengajak 
dan berbuat P4GN di lingkungannya. 

b. Penggiat Anti Narkoba, yaitu orang yang pernah mengikuti 

pengembangan kapasitas (TOT) peemberdayaan anti narkoba 
yang diadakan oleh BNN a tau BNNP a tau BNNK. 

2. AspekMetode, adalah cara-cara yangdigunakan dalam pelaksanaan 
P4GN di lingkungan instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu : 



a. Metode 1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll; yaitu 
metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, 
pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan. 

b. Metode 2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll yaitu metode P4GN 
yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, 
penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang. 

3. Aspek Anggaran, adalah pembiayaan atau pendanaan yang 
digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/instansi 
setempat, terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Mandiri/swadaya, yaitu anggaran yang diinisiasi secara 
mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain 
(sponsorship) 

b. Sponsorship/ bantuan pihak lain, yaitu anggaran yang berasal 
dari bantuan a tau fasilitasi dari pihak lain. 

4. AspekSistem, adalah aturan, norma a tau regulasi yang dipergunakan 
dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di 
lingkungan/ Instansi setempat, yang terbagi menjadi 2, yaitu : 

a. Aturan yang mengikat, yaitu aturan yang memiliki reward 
(ganjaran) dan atau punishment (sangsi) berkaitan dengan 
P4GN; 

b. Aturan yang tidak mengikat, yaitu aturan yang TIDAK memiliki 
reward (ganjaran) dan atau punishment (sangsi) berkaitan 
dengan P4GN; 

5. Aspek sarana prasarana, adalah peralaan atau media yang 
dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti : 
ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, Baliho, 
reagen test urine, dii), yang terbagi menjadi 2, yaitu : 

a. Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui 
kreativitas dan inovasi, yaitu sarana dan prasarana yang dalam 
pengadaannya (baik maupun jasa) memerlukan kreatifitas 
dalam penciptaan dan inovasi dalam prosesnya agar lebih 
menarik diterima penerima manfaatnya; 



b. Sarana dan prasarana yang telah tersedia, yaitu sarana 
prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik 
melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa 
baru; 

Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program 
pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik di masyarakat dan 
stakeholder, melakukan indentifikasi, penilaian secara mandiri, ada 
tidaknya 10 indikator tersebut di tempat kerjanya. 

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan 
pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba baik yang 
dilaksanakan BNN, BNNP dan BNNK, melalui pendataan mandiri 
di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti TOT 
atau pembinaan alternatif. 

Berikut hagan tabel yang harus diisi peserta : 

INDE KS NO KRITERIA 
PENILAIAN. 

KET 0 1 2 3 
ASPEK L Tokoh ontinorkobo(2) 
MANUS IA 2. Penggiot onti norkobo(1) 
ASPEK 3. Metode 1, pelotihon, dll (2) 
METODE 4. Metode 2, penyuluhon(l) 
ASPEK 5. Mondiri/swodoyo (2) 
ANGGARAN 6. Sponsorship/bontuon(1 
ASPEK 7. Atruonmenqikot 2 
SISTEM 8. Aturontidok mengikot(l) 
ASPEK 9. Sorpros yg diodokon (2) 
SARPRAS 10. Sorpros yg teloh tersedio (I) 
Jumloh toto! kemondirion portisiposi 

Cara Penilaian : 
a. Penilaian 0, artinya apabila tidak ditemukan 10 kriteria ini di 

lingkungannya. 
b. Penilaian 1, artinya apabila ada ditemukan NAMUN belum/ 

tidak melaksanakan P4GN. 
c. Penilaian 2, artinya apabila ada ditemukan dan sudah 

melaksanakan P4GN, NAMUN hanya di lingkungannya saja 
d. Penilaian 3, artinya apabila ada ditemukan, sudah melaksanakan 

P4GN, BAIKdilingkungannya ataupun juga di luar lingkungannya . 
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Cara Pembobotan : 
a. Bobot (2), artinya lebih berbobot (aktif) 
b. Bobot (1 ), artinya berbobot (pasif) 

Setiap peserta mengisi kuaesioner partisipasi mandiri yang terdiri 
dari 10 kriteria, seperti di atas. !sian kuesioner terdiri dari 4 pilihan 
jawaban, yaitu : 

• )awaban (a) jika tidakada 10 kriteria tersebut 

)awaban (b) jika ada 10 kriteria tersebut, tapi tidak ada 
pemberdayaan atau kegiatan P4GN 

• )awaban (c) jika tidakada 10 kriteria tersebut, ada pemberdayaan 
tetapi masih di lingkungannya 

• Jawaban (d) jika tidak ada 10 kriteria tersebut, ada pemberdayaan 
tetapi masih di lingkungan dan luar lingkungannya 

jawaban dari kuesioner diisikan ke dalam tabel-tabel di atas, 
kemudian dijumlahkan di baris terakhir. 

Metode pengolahan data, Nilai IKP (indeks Kemandirian 
Partisipasi) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata 
tertimbang" masing-masing 10 kriteria. Dalam penghitungan IKP 
terhadap 10 unsur kriteria yang dikaji, setiap unsur pelayanan 
memilik:i penimbang yang sama, dengan rum us sebagai berikut : 

Bobot nilai rata' tertimbang = Iumlah Total Nilai - L = 0,1 
Jumlah kriteria 10 

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing-masing instansi, 
lingkungan dan masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata 
tertimbang dengan rum us sebagai berikut: 

IKP = Total Nilai Kemandirian x Nilai tertimbang 
Total kriteria 
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap peni-laian IKM yaitu 

an tara 25- 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan 

dengan nilai dasar 25, dengan rum us sebagai berikut: 

IKP Instansi x 25 

Mengingat kriteria dalam IKP dalam lingkungan mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda, maka penilaian IKP didasarkan 

pada tabel sebagai berikut: 

JAWABAN 
KUESIONER 

Contoh simulasi Pengukuran IKP. 

INDEKS NO KRITERIA 

ASPEK I. Tokoh onli norkobo(2) 
MANUSIA 2. Penggiolonli norkobo(l) 
ASPEK 3. Metode I, pelotihon, dll (2) 
METODE 4. Metode2, enyuluhon( l) 
ASPEK S. Mondiri swodoyo (2) 
ANGGARAN 6. Sponsorshipfbontuon (I) 
ASPEK 7. Atruon mengikot(2) 
II STEM B. Alura-
ASPEK 9. Sorras 1(2) 
SARPRAS 10. Sor ras yg teo tersedio(l) 
Jumlohto o 1emandirion oarfisioasi 

P Nl AlAN BDBOTX 
D I 2 3 NILAI 

X 2 
X 2 

X 2 
X 2 

X 6 
X 2 
X 4 

X I 
X 4 

X I 
26 

Maka untuk mengetahui nilai IKP instansi dihitung dengan cara 

sebagai berikut: (2 x 0,1) + (2 x 0,1) + (2 x 0,1) + (2 x 0,1) + (6 x0,1) + 

(2 X 0,1) + (4 X 0, I)+ (1 X 0,1) + (4 X 0,1) + (1 X 0,1) = Nilai lndeksnya 
adalah2,6 

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai IKP setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,6 

X 25 = 65 

b. Mutu Kemandirian Partisipasi B 

c. Kinerja Kemandirian Partisipasi Mandiri 



BABIII 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN 

TEKNISPEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat anti 
narkoba adalah pelaksanaan kegiatan yang berbentuk pembinaan, 
pembelajaran, forum diskusi tentang implementasi program dan 
kegiatan dari mulai kebijakan sampai dengan teknis pelaksanaan yang 
dilaksanakan Deputi Pemberdayaan Masyarakat selaku Pembina Teknis 
Bidang Dayamas anti Narkoba kepada kabid dan Kasi Cerdas BNNP dan 
BNNK. 

B. Tujuan 

l. Terkomunikasinya arahan, kebijakan, strategi, sasaran, indikator 
program dan kegiatan pemberdayaan masyarkat dari Pusat hingga 
wilayah, dari BNN hingga BNNP dan BNNK. 

2. Terbinanya secara teknis implementasi pelaksanaan kinerja 
program dan kegiatan serta anggaran mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai ADIK. 

3. Teridentifikasinya potensi masalah, gangguan, hambatan program 
dan kegiatan serta anggaran dalam implementasi program dan 
kegiatan guna mendapatkan prioritas pemecahan masalah; 

4. Terbangunnya sinergi program bidang pemberdayaan masyarakat 
diantara BNN dengan Stakeholder dan Komponen Masyarakat 
(secara eksternal) dan BNN dengan BNNP dan BNNK (secara 
internal). 

C. Sasaran Pembinaan Teknis 

l. Untuk menjalankan fungsi pembinaan teknis P4GN bidang 
pemberdayaan masyarakat pada instansi vertikal di lingkungan 
BNN; 

2. Untuk menjalankan fungsi pelaksanaan fasilitasi dan 
pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat agar terbangun 
kerjasama yang sinergi; 
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3. Untuk mengetahui sejauhmana penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran dalam RKAKL telah mengarah pacta pencapaian 

indikator program dan kegiatan sesuai dengan ADIK; 

4. Untuk mengukur sejauhmana indikator yang digunakan dapat 

mengarahkan program yang tepat sasaran, tepat tatalaksana dan 

batas waktunya; 

5. Untuk mengetahui sejauhmana anggaran yang disusun telah 

mematuhi kaidah efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya; 

6. Untuk mensinkronisasi laporan atas capaian basil kegiatan 

(indikator output) dan capaian basil Program (indikator outcome) 

sejauhmana updating data dan pelaporan telah dipatuhi dan 

dijalankan; dan 

7. Untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja bidang 

pemberdayaan masyarakat kepada satuan kerja yang berprestasi; 

D. Metode Pembinaan Teknis 

1. Pemberian materi dan pencerahan program hasil Workshop baik 

oleh Direktur, Kabid Cerdas BNNP dan Kasie Cerdas BNN. 

2. Bimbingan Teknis pelaksanaan program dan kegiatan secara jelas 

dan detail dari awal hingga akhir 

3. Simulasi kegiatan yang memberikan gambaran lebih jelas alur dan 

tahapan program dan kegiatan dari mulai perencanaan sampai 

dengan pelaporan. 

4. Diskusi antara narasumber dan peserta 

E. Pengorganisasi Pembinaan Teknis 

l. Pembinaan teknis dilakukan Deputi Dayamas BNN dengan 

mengundang Para Direktur, Kabid dan Kasi Cerdas BNNP dan 

BNNK di Jakarta. 

2. Pembinaan teknis PSM dilakukan oleh Direktur PSM bagi para 

Kasubdit dan Fasilitator Penggiat Anti Narkoba di lnstansi 

Pemerintah, Swasta, Lembaga Pendidikan, Orsosmas dan 

Masyarakat dalam lingkup pembinaannya. 



3. Pembinaan teknis Dayatif dilakukan oleh Direktur Dayatif bagi 
para Kasubdit pemberdayaan dan fasilitator di kawasan yang akan 
disasar dalam program pemberdayaan alternatif. 

4. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kabid Cerdas beserta kasi di 
BNNP, fasilitator PSM dan fasilitator sasaran dan lingkungan 
kegiatan. 

5. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kasi Cerdas di BNNK bagi 
fungsional, fasilitator PSM dan fasilitator sasaran dan lingkungan 
kegiatan. 

F. Petunjuk Pelaksanaan 

1. Kegiatan pembinaan teknis di tingkat pusat dilaksanakan BNN 
dengan bimbingan Deputi dan Para Direktur untuk membantu 
Kepala BNNP dan BNNK serta para aplikator menyusun RKAKL. 

2. Kegiatan pembinaan teknis juga secara khusus mengundang Kabid 
dan kasi Cerdas BNNP dan BNNK di Jakarta untuk mendapatkan 
pengarahan, fasilitasi, dan konsultasi dari Deputi dan Para direktur, 
terkait petunjuk pelaksanaan program pasca penyusunan RKAKL. 

3. Kegiatan pembinaan teknis juga dilakukan baik ketika BNNP dan 
BNNK melakukan kunjungan kerja ke kantor BNN maupun saat 
kunjungan Deputi dan Direktur ke daerah saat kegiatan bimbingan 
teknis dan supervisi program ketika RKAKL sedang dilaksanakan. 

4. Kegiatan pembinaan teknis dalam membangun sinergi program 
di tingkat daerah dapat dilakukan BNNP dan BNNK dengan mitra 
program yang menjadi fasilitator dan penggiat anti narkoba baik 
di SKPD di daerah, dunia usaha/ swasta, lingkungan pendidikan 
dan tokoh masyarakat yang selama ini terbina dan bekerja sama 
dengan baik. 

G. Petunjuk Teknis Rapat Pembinaan Teknis 

1. Kegiatan diawali dengan pembentukan Tim Kerja pembinaan 
teknis dengan Surat Perintah, yang terdiri dari ketua dan anggota 
untuk merumuskan metode pembinaan teknis. 
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2. Tim kerja menyusun Standar Operational Prosedur Pelaksanaan 

Bintek, yang terskema dalam tabel pembagian kerja yang 
disesuaikan, berikut ini: 

KEGIATAN & PELAKSANA KENDALl MUTU 
NO OEPUII OIR KSB KASI PU PD KL WK OP SUB GAT 

Persia pan 

D-1 a ... . l b ..... 
Pelaksanaan ,L, 

2 a ...• 
,----, r9 b .. .. 

'------' '------' 

Pelaparan L ,----, fD 3 a .. .. 
~ 

b ... 

3. Tim kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan skema pembagian 

kerja, waktu dan tempat pelaksanaan, nara sumber dan peserta 

yang diundang; dan kelengkapan administrasi yang diperlukan. 

4. Dalam kesempatan membuka rapat, Deputi di tingkat pusat atau 
Kepala BNNP di wilayah, dapat memberikan sambutan penting 

ten tang situasi ancaman bahaya narkoba, pentingnya upaya P4GN, 

membangun kemitraan dan sinergi program. Sehingga materi ini 

cukup dianggap pembekalan wawasan P4GN kepada peserta. 

5. Maksud dan tujuan rapat pembinaan teknis, selain memberikan 

pencerahan dan motivasi program juga mendiskusikan hal

hal yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja dan mencari 

alternatif solusi terbaik dari gangguan dan hambatan masalah. 

6. Tindak lanjut dari rapat pembinaan teknis tersebut, Direktur, 

Kabid Cerdas dan Kasi Cerdas melaksanakan kegiatan di pusat dan 

daerah secara mudah, dapat merevisi program dan kegiatan yang 

dianggap tidak mengarah pacta outcome program. 

7. Monitoring pembinaan teknis ditindaklanjuti dengan laporan 

capaian hasil output kegiatan dan outcome program dari wilayah 

ke pusat. 

8. Laporan hasil rapat pembinaan teknis disusun secara sistematis, 
mulai dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, 

pelaksanaan, kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Setiap 
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laporan memuat lampiran-lampiran dokumen, foto dan data yang 
diperlukan. 

H. Ketentuan lainnya 

I. Pemilihan dan konfirmasi kehadiran peserta yang diundang (yaitu 
Kabid dan Kasi Cerdas) menjadi kunci keberhasilan dari hasil 
pembinaan teknis. Oleh karenanya, dalam mengundang peserta, 
diperlukan undangan dan konfirmasi kehadiran. 

2. Belajar dari pengalaman yang lalu, akan lebih praktis apabila 
panitia pada setiap acara rapat daftar kehadiran terdiri dari tabel 
yang terdiri dari kolom, seperti: nama, asal/alamat, nomor telepon 
atau HP dan e-mail serta kolom tanda tangan. 

I. Komponen Biaya 

l. Belanja bahan. 
2. Honor output kegiatan. 
3. Belanja jasa profesi. 
4. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. 
5. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. 

J. Output Kegiatan 

I. Terbinanya secara teknis pelaksana kegiatan yang berjumlah 
sekian orang. 

2. Tersusunnya laporan kegiatan dan lampiran foto dokumentasi, 
bukti-bukti administrasi. 

K. Outcome Program 

I. Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya 
pemberdayaan PSM dan Dayatif bagi terciptanya lingkungan 
bersih dan bebas narkoba,. 

2. Terjalinnya komunikasi, sinerjitas dan jejaring kerja bidang 
pemberdayaan masyarakat antara BNN, BNNP, BNNK dan mitra 
kerjanya di daerah (stakeholder dan masyarakat). 



BABIV 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMETAAN DALAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pemetaan masyarakat anti Narkoba adalah pengenalan 
wilayah kerja melalui pengumpulan data dan informasi tentang 
sasaran (bagi PSM) dan kerawanan Narkoba (bagi Dayatif) sebagai 
modal dasar dan eviden based mengapa program dayamas perlu 
diprioritaskan pada sasaran dan kawasan tersebut. Oleh karena itu, 
ruang lingkup dalam buku petunjuk ini terdiri dari : Thjuan, Sasaran, 
Metode, Pengorganisasi, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan 
ketentuan lainnya. 

B. Tujuan 

l. terbangunnya komunikasi, jejaring kerja dan kepedulian 
stakeholder dan masyarakat untuk melakukan pemecahan masalah 
Narkoba pacta sasaran dan kawasan rawan Narkoba di wilayahnya, 
melalaui koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan yang 
mendukung P4GN. 

2. terkumpulnya data dan informasi tentang gambaran keadaan
keadaan, seperti : sumber daya manusia, sumber daya alam, 
kelembagaan dalam pembangunan, saran dan prasarana, 
kebijakan (regulasi) dan pranata sosial masyarakat. 

3. Berkaitan dengan kegiatan PSM, maka pemetaan ini khusus 
mengidentifikasi Input P4GN yaitu: Manusia (kader anti Narkoba), 
metode P4GN, anggaran P4GN, fasilitasi (regulasi, sistem dan 
norma) lingkungan bersih Narkoba) dan ketersediaan bahan
bahan promosi hidup sehat anti Narkoba (poster, pap an himbauan, 
dll), yang didata melalui pengisian kuesioner oleh peserta yang 
dibagi pacta saat absensi kehadiran. 

4. Berkaitan dengan kegiatan Dayatif, maka pemetaan ini khusus 
mengidentifikasi geografi wilayah, seperti : lokasi, batas-batas 
wilayah, curah hujan, topografi, potensi sumber daya alam, dan 



lainnya. demografi penduduk, seperti : jumlah KK, umur, status 
perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, potensi kelembagaan, kegiatan sosial masyarakat, 
dan masalah sosial (kasus Narkoba) dan lainnya. 

5. terkumpulnya data dan informasi tentang kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman yang ada dalam lembaga dan masyarakat 
tersebut baik dari pencatatan, observasi atau pengamatan, analisis 
hasil wawancara dan diskusi. 

C. Metode Pemetaan 

I. Survey Formal, adalah pengumpulan data melalui pencatatan data 
statistik yang sudah ada, pengumpulan data kuantitatifyang dicari 
melalui pembagian kuesioner atau angket 

2. Pemantauan Cepat, adalah metode pengumpulan data yang relatif 
cepat dan murah melalui pengumpulan informasi mengenai 
pandangan dan masukan dengan cara wawancara informan, 
wawancara kelompok fokus (FGD) dan wawancara kelompok 
masyarakat. 

3. Partisipatoris, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan 
kerjasama aktif pemangku kepentingan dan masyarakat yang 
didesain dalam rapat koordinasi dalam rangka pemetaan kawasan 
rawan Narkoba dengan undangan yang diseleksi dan diharapkan 
memberikan kontribusi secara maksimal. 

D. Pengorganisasi Pemetaan 

l. Pemetaan dilakukan pelaksana kegiatan, yaitu Para Direktur 
melalui para Kasubdit, kabid Cerdas BNNP melalui para Kasinya 
dan Kasi Cerdas BNNK dengan Tim Dayamas di wilayah kerjanya. 

2. Pemetaan bidang Dayamas PSM dilakukan dengan menghadirkan 
Perwakilan, Kader Narkoba, satgas anti narkoba dari lnstansi 
pemerintah, dunia usaha atau swasta, masyarakat, kampus dan 
sekolah di lingkup pembinaannya, untuk dilakukan penggalian 
informasi terkait siapa, bagaimana, kapan dan dimana peningkatan 
kapasitas penggiat anti narkoba dilakukan di tahun terse but. 
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3. Pemetaan bidang Dayatif dilakukan dengan menghadirkan 
stakeholder (instansi pemerintah, dunia usaha dan tokoh 
masyarakat), fasilitator dan perwakilan dari Dusun atau Desa atau 
RW di lingkup kawasan rawan terpilih guna dilakukan penggalian 
informasi terkait prioritas siapa sasaran, bagaimana metode, kapan 
pelaksanaannya dan dimana prioritas kegiatan dilakukan untuk 
terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, 
lingkungan dan usaha. 

E. Petunjuk Pelaksanaan 

l. Diawali dengan pembentukan Tim Kerja pemetaan dengan Surat 
Perintah, yang terdiri dari ketua dan anggota untuk merumuskan 
metode pemetaan yang akan dilakukan serta menyusun rencana 
kerja pemetaan kawasan rawan. 

2. Tim kerja menyusun Standar Operational Prosedur Pelaksanaan 
Pemetaan, yang terskema dalam tabel pembagian kerja yang 
Pelaksananya disesuaikan baik di BNN, BNNP dan BNNK, berikut 
ini: 

KEGIATAN & PELAKSANA KENDAll MUTU 
NO 

DEPUTI DIR KIB KAII PU PO Kl WK OP SUB GAT 
Persia pan 

D 1 0 ... l .... . .... 
b ..... 
Peloksonoan ~ 

2 
,----, 19 o .... 

~ ~ 
. .... 

b .... 
Peloporon L ,----, fD 3 0 ..... ~ . .... 
b ... 

3. Tim kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan skema SOP 
Pemetaan di atas, pembagian kerja Pelaksana, penjadwalan waktu 
dan pemesanan dan pemilihan tempat pelaksanaan, narasumber, 
materi dan peserta yang diundang; dan kelengkapan administrasi 
yang diperlukan 

4. Dalam kesempatan membuka rapat, Deputi di tingkat pusat atau 
Kepala BNNP di wilayah, dapat memberikan sambutan penting 
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tentang situasi anca-man bahaya narkoba, pentingnya upaya 
P4GN, membangun kemitraan dan sinergi program. Sehingga 
materi ini cukup membekali wawasan P4GN kepada peserta, tanpa 
harus menjadi narasumber. 

F. Teknis Pelaksanaan 

l. Dalam pemetaan sasaran bidang dayamas PSM, Tim dayamas 
menyusun matrik pemetaan sasaran program PSM, sebagaimana 
dalam tabel berikut : 

SUBYEK YG SASARAN BANG KAPASITAS DAYAMAS ANTI NARKOBA 
NO LINGJA LINGJA LING MAIV LINGOIK LINGOIK NON DI PETAKAN PEM/BUMN \WASTA KEL /OEI FORMAL NON FORML 

Rencana Colan .. ... orang ... orang .... orang ... orang ..... orang 
I. Peserto dim 1.. 1... .... 1... ... 1... .... 1.. ..... 

Bona kaoositas 2 ....... 2 ....... 2 ....... 2 ....... 2 ....... 
2. Metode Bang 1... ... 1... ... 1... ... 1... ... 1.. 

Kaoasitas P4GN 7 ... dst 2 ... dst 7 ... dst 2 ... dst 7 ... dst 

3. Waktu & Tempat Tgl.. .. Tgl.. .. Tgl.. . Tgl.. .. Tgl... 
oelaksanoan di. ... di. .... di ..... di. .. di. .... 

4. ~dim 1.... 1... ... I . .... 1.. .... 1... ... 
o~laksanaannva 2 ... dst 7 ... dst 7 ... dst 7 ... dst 7 ... dst 

5. ~dim 1... ... 1... ... 1... ... 1... ... 1... .. 
oeloksonoannvo 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 

6. ~dim 1.... 1.. 1... ... 1.. 1.. 
pelaksonaonnyo 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 

7. AnmJngn dIm 1.. 1... .. . 1.. 1... ... 1.. 
oeloksonoonnvo 7 ... dst 2 ... dst 2 ... dst 7 ... dst 2 ... dst 

2. Pengisian formulir tersebut dilakukan selama kegiatan pemetaan 
berlangsung, dimana tim dayamas sebagai fasilitator diskusi dapat 
memandu pengisian tersebut, hingga semua peserta paham item
item dalam form tersebut. 

3. Jawaban dari isian data pemetaan terse but, adalah gambaran aktual 
yang dihasilkan dari peserta yang hadir dan memberi jawaban 
sementara, tentang mudah tidaknya membuat pengembangan 
kapasitas di lingkungannya. 

4. Melaksanakan matrik rencana kerja sesuai jadwal dan metode 
yang dirumuskan baik survey formal , pemantauan cepat atau 
partisipatoris (rapat kerja pemetaan). Setiap metode yang dipilih 
harus dilengkapi petugas dan perangkat yang sesuai. 
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5. Dalam pemetaan sasaran bidang dayatif, Tim dayamas menyusun 
matrik pemetaan sasaran program PSM, sebagaimana dalam tabel 
berikut : 

NO SASARAN KAWASAN RAWAN NARKOBA 
PEMETAAN PERKOTAAN PERDESAAN 

I. Gomboron I. botos-botos kelurohon I. botos-botos deso 
Geogrofi 2. sungoi, jolon, dst 2. iklim, topogrofi, dst 

2. Gomboron I. jumloh penduduk I. jumloh penduduk 
Demogrofi 2. umur, pekerjoon, dst 2. umur, pekerjoon, dst 

3. Kerowonon I. kosus, tersongko, modus I. kosus, lokus, modus 
Norkobo 2. manton pengedor, dst 2. manton penonom 

4. ~dim 1 ........ I. 
pelaksonoonnyo 2 .. ....... dst 2 ................... ... dst 

5. Kelemohon dim I. I. 
peloksonoonnyo 2. ...dst 2 ........ dst 

6. Peluong dim I. . ............................... I. 
peloksonoonnyo 2 .... dst 2 .. .. .. . dst 

7. Aillrunrul dIm I. I. 
pelaksonoonnyo 2 .. ....... dst 2 .. ....................... ..... dst 

6. Pengisian formulir tersebut dilakukan selama kegiatan pemetaan 
berlangsung, dimana tim dayamas sebagai fasilitator diskusi dapat 
memandu pengisian tersebut, hingga semua peserta paham item
item dalam form tersebut. 

7. Jawaban dari isian data pemetaan tersebut, adalah gambaran aktual 
yang dihasilkan dari peserta yang hadir dan memberi jawaban 
sementara, tentang mudah tidaknya membuat pengembangan 
kapasitas di lingkungannya. 

8. Merumuskan dan menganalisa hasil pemetaan, baik data, 
informasi, penggambaran peta lokasi, hasil wawancara, 
pandangan, saran dan rekomendasi. Dalam rapat kerja, rumusan 
tersebut menjadi sebuah dokumen laporan pemetaan kawasan 
rawan narkoba, sebagai referensi dalam pengembangan kapasitas 
kawasan rawan narkoba. 

9. Laporan pemetaan disusun secara sistematis, mulai dari Jatar 
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, pelaksanaan, 
kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dalam pelaksanaan 
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dibagi dalam persiapan, pemetaan dan pelaporan. Setiap laporan 
memuat lampiran-lampiran dokumen, foto dan data yang 
diperlukan. 

G. Komponen Biaya 

1. Setiap metode pemetaan yang dipilih memiliki komponen biaya 
yang berbeda. Pada sub bab komponen biaya ini diuraikan ragam 
dan jenis komponen biaya yang terkait dengan metode yang dipilih. 

2. Komponen biaya dalam survey formal terdiri dari biaya-biaya, 
seperti : (a) rapat internal tim pemetaan (b) ATK, computer 
supplies, penggandaan instrumen (kuesioner) dan penggandaan 
laporan; (c) biaya wawancara kuesioner; (d) uang harian dan uang 
transportasi tim untuk 2-3 orang sesuai SBU 2016. 

3. Komponen biaya dalam metode pemetaan pemantauan cepat 
teridiri dari biaya-biaya, seperti : (a) rap at internal tim pemetaan (b) 
ATK, computer supplies, penggandaan (kuesioner) dan penggan
daan laporan; (c) biaya wawancara kuesioner; (d) uang harian dan 
uang transportasi tim untuk 2-3 orang sesuai SBU 2016. 

4. Komponen biaya dalam metode pemetaan partisipatoris terdiri 
dari biaya-biaya, seperti: (a) rapat internal tim pemetaan (b) ATK, 
computer supplies,penggandaan (kuesioner) dan penggan-daan 
laporan; (c) biaya wawancara kuesioner; (d) uang harian dan uang 
transportasi tim untuk 2-3 orang sesuai SBU 2016. 

5. Setiap pelaksana pemetaan dapat memilih metode pemetaan yang 
sesuai dengan anggaran, sasaran, kesiapan dan kemampuan tim 
pemetaan dan tingkat kesulitan dalam pemetaan. Bahkan bila 
dimungkinkan pelaksanaan pemetaan menggunakan metode 
gabungan dari ketiganya, demi mencapai hasil yang optimal, tepat 
sasaran dan keakuratan data pemetaan. 

H. Ketentuan lainnya 

1. Pemilihan dan konfirmasi kehadiran peserta undangan menjadi 
kunci keberhasilan dari hasil pembinaan teknis. Oleh karenanya, 
dalam mengundang peserta, diperlukan proposal, bahan 
informasi, data dalam surat undangannya. 
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2. Berkaitan dengan peserta dan undangan yang tidak sesuai yang 
diharapkan kehadirannya karena mewakilkan, ada baiknya 
disiapkan surat dinas yang berisi rencana tindak lanjut rapat 
pembinaan teknis ini, sehingga yang hadir akan menyampaikan 
sural terse but karena dianggap penting. 

3. Dalam memilih metode pemetaan, akan memberikan konsekuensi 
tahapan kegiatan dan komponen penganggaran dan keluaran 
kegiatan yang berbeda. 

I. Output Kegiatan 

l. Meningkatnya kapasitas penggiat anti narkoba melalui workshop, 
TOT dan pemberdayaan alternatif yang berjumlah sekian orang. 

2. Terpetakanya kawasan rawan narkoba mulai demografi, geografi, 
sosial budaya, potensi SDM dan SDA. 

3. Terlaksananya pembinaan alternative yang diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di bina. 

/. Outcome Program 

Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya pemetaan 
sasaran dan wilayah dalam pemberdayaan PSM dan Dayatif bagi 
terciptanya lingkungan bersih dan bebas narkoba . 
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BABV 
PETUNJUK PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Kapasitas 
ini adalah pelaksaan kegiatan mengembangkan kapasitas penggiat anti 
Narkoba dan Lingkungan rawan narkoba terhadap sasaran hasil dari 
pemetaan, dengan 3 pendekatan : Workshop, Training of Trainers (TOT) 
dan Pembinaan Alternatif kawasan rawan narkoba. 

B. Maksud 

l. Maksud Penguatan kapasitas adalah pembentukkan baru 
penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan, lingkungan 
kerja, lingkungan masyarakat dan kawarasan rawan narkoba bagi 
lingkungan dan kawasan yang belum ada penggiat anti narkoba. 

2. Maksud Pengembangan kapasitas adalah penambahan jumlah 
dan peningkatan kualitas penggiat anti narkoba yang sudah ada 
dari program sebelurnnya. 

C. Tujuan 

l. Terbangunnya komunikasi, JeJarmg kerja dan kepedulian 
stakeholder dan masyarakat untuk melakukan pemecahan masalah 
narkoba secara mandiri melalui SDM yang dilatih dan dibina; 

2. Meningkatnya pengetahuan atau wawasan (knowledge), 
kemampuan (skill) dan kemauan atau kesadaran (altitude) tentang 
pentingnya pemberdayaan anti narkoba di lingkungan masing
masing. 

3. Meningkatnya perhatian pimpinan lembaga dan masyarakat 
untuk memberikan kesempatan kepada penggiat anti narkoba 
yang telah dibina untuk melakukan pemberdayaan anti narkoba 
secara mandiri dan berkelanjutan di lembaga dan masyarakat. 
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4. Terlaksananya pemberdayaan anti narkoba melalui tindak lanjut 
pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba (implementasi 
penggiat anti narkoba di lembaga dan masyarakatnya) 

5. Terlaksananya pemberdayaan alternatif bagi kawasan rawan 
narkoba dan kelompok rentan narkoba melalui pembinaan 
alternatif 

6. Terbangunnya sinergi program P4GN diantara BNN, BNNP dan 
BNN dengan stakeholder dan masyarakat. 

D. Bentuk Pengembangan Kapasitas 

1. Workshop, adalah pendidikan dan pelatihan tentang Penyuluh 
dan advokasi Bang Wawan bagi kader anti narkoba dan satuan 
tugas anti narkoba agar meningkat pengetahaun, kemampuan 
dan kemauannya menjadi penggiat anti narkoba. Kegiatan ini 
dilakukan l hari. 

2. Training of Trainers, adalah pendidikan dan pelatihan tentang 
Penyuluh, advokasi Bang Wawan dan praktek penggiat anti 
narkoba sasaran yang terpilih dalam pemetaan agar meningkat 
pengetahuan, kemampuan dan kemauannya menjadi penggiat 
anti narkoba. Kegiatanini dilakukan 2 hari. 

3. Pemberdayaan Alternatif, adalah pendidikan dan pelatihan 
tentang pola hid up sehat, life skill, dan praktek ketrampilan dan 
kewirausahaan bagi kawasan yang terpilih dalam pemetaan 
agar meningkat pengetahuan, kemampuan dan kemauannya 
menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkoba. Kegiatan 
ini dilakukan 2-3 hari. 

E. Metode Pengembangan Kapasitas 

1. Pemberian materi P4GN dan pola hidup sehat, yang disampaikan 
oleh narasumber yang kompeten di bidangnya baik dari pejabat 
pemerintah, praktisi, dan profesional. 

2. Dinamika Kelompok, yang dibimbing oleh lnstruktur dan 
difasilitasi Tim Dayamas, dengan menggunakan model dinamika 
kelompok baik untuk pencairan suasana keakraban, maupun 
untuk media bela jar. 
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3. Simulasi, yang dilakukan dengan menggunakan alur cerita, media 
dan peragaan yang memudahkan peserta memahami isi materi 
Workshop dan TOT. 

4. Diskusi, baik antara peserta dengan narasumber, peserta dengan 
instruktur dan diantara peserta. 

5. Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan), adalah kegiatan mandiri 
dalam menyusun rencana aksi pemberdayaan anti narkoba di 
lembaga dan masyarakatnya. 

6. Praktek Langsung, adalah kegiatan mandiri peserta dalam 
mempraktekkan pemahaman dan kemampuannya dipandu oleh 
instruktur dan fasilitator. 

7. Evaluasi, adalah kegiatan penilaian capaian prestasi belajar dan 
praktek peserta yang ditandai dengan pemberian sertifikat sebagai 
tanda kelulusan. 

F. Pengorganisasian Pengembangan Kapasitas 

l. Pengembangan kapasitas dilakukan oleh pelaksana kegiatan, 
yaitu Para Direktur melalui para Kasubdit, kabid Cerdas BNNP 
melalui para Kasinya dan Kasi Cerdas BNNK dengan Tim Dayamas 
di wilayah kerjanya melalui pengajuan proposal kepada Deputi, 
Kepala BNNP dan Kepala BNNK selaku kuasa pengguna Anggaran. 

2. Narasumber yang dipilih dalam pengembangan kapasitas adalah 
pejabat pemerintah, profesional dan praktisi yang menguasai 
bidangnya. 

3. Instrukturyang memandu kegiatan dalam dinamika kelompok dan 
praktek langsung adalah yang dipilih atau dibawa oleh narasum
ber, profesional dan praktisi yang membantu tugas pengajaran. 

4. Fasilitator adalah tenaga pendukung binaan tim dayamas 
yang mempersiapkan rencana, membantu pelaksanaan dan 
memberikan hasil monitoring sesuai hasil pemetaan. 

G. Petunjuk Pelaksanaan 

l. Diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana kegiatan dengan 
Surat Perintah, yang terdiri dari ketua dan anggota untuk 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. 
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2. Tim Pelaksana menyusun Standar Operational Prosedur, yang 
terskema dalam tabel pembagian kerja yang pelaksanaannya 
disesuaikan baik di BNN, BNNP dan BNNK, seperti contoh SOP 
dalam bintek dan pemetaan. 

3. Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan skema SOP, 
sesuai pembagian tugas, waktu dan tempat mulai dari persiapan, 
pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan. 

4. Tim pelaksana berkoordinasi dengan narasumber, instruktur, 
fasilitator di lapangan tentang kesiapan adminitrasi, tempat, 
fasilitasi dan media belajar. 

5. Pada saar pelaksanaan, lembar presensi peserta harus dilengkapi 
dengan kolom data-data, seperti : No, nama, asal satuan, alamat, 
nomor telpon dan HP, email dan kolom tanda tangan. 

6. Selain mendapatkan bahan pembelajaran, peserta juga disediakan 
lembar evaluasi penyelenggaraan yang terkait penilaian peserta 
terhadap, hal-hal seperti : pelaksanaan, narasumber dan instruktur, 
metode, pengajaran, bahan ajar dan akomodasi yang diterima. 

7. Penyiapan media belajar untuk praktek ketrampilan, seperti: meja 
praktek, peralatan, dayalistrik, lahan demontrasi (bagi pertanian). 

H. Komponen Biaya 

Setiap model pengembangan kapasitas yang dipilih, memberikan 
konsekuensi komponen biaya yang sama, sebagaimana diuraikan 
berikut ini. 

1. Komponen biaya Workshop terdiri dari biaya-biaya, seperti: 
(a) Belanja bahan, (b) Honor output kegiatan, (c) Belanja jasa 
profesi, (c) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, 
(d) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. 

2. Komponen biaya dalam Metode Training of Trainers (TOT), terdiri 
dari biaya-biaya, seperti: 
(a) Belanja bahan, (b) Honor output kegiatan, (c) Belanja jasa 
profesi, (c) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, 
(d) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. 
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3. Komponen biaya dalam Pemberdayaan Alternatif, terdiri dari 
biaya-biaya, seperti: 
(a) Belanja bahan, (b) Honor output kegiatan, (c) Belanja jasa 
profesi, (c) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, 
(d) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. 

I. Output Kegiatan 

l. Meningkamya kapasitas penggiat anti narkoba melalui workshop, 
ToT dan pemberdayaan alternatifyang berjumlah sekian orang. 

2. Tersusunnya laporan kegiatan dan lampiran foto dokumentasi, 
bukti-bukti administrasi. 

3. Terlaporkannya masukan, rekomendasi, potensi masalah dan 
tindak !an jut dari hasil diskusi dalam kegiatan. 

/. Outcome Program 

l. Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya 
pemberdayaan PSM dan Dayatif bagi terciptanya lingkungan 
bersih dan bebas narkoba, 

2. Terjalinnya komunikasi, sinerjitas dan jejaring kerja bidang 
pemberdayaan masyarakat antara BNN, BNNP, BNNK dan mitra 
kerjanya di daerah (stakeholder dan masyarakat) 
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BABVI 
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DAN 

SUPERVISI PEMBERDAYAAN ANTI NARKOBA 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi 
Pemberdayaan Anti Narkoba adalah terbatas pada kegiatan bimbingan 
teknis instansi horisontal dan metode pemecahan masalah oleh BNN, 
BNNP dan BNNP kepada Instansi Pemerintah, Dunia Usaha atau 
swasta, Komponen Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan, 
baik di pusat maupun di daerah, guna percepatan pelaksanaan dan 
penyerapan anggaran program dan kegiatan. 

B. Maksud 

I. Maksud Bimbingan teknis adalah pembimbingan, arahan, 
pemberian solusi atas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program dan kegiatan yang dilaksanakan BNN kepada Instansi 
Pemerintah, Dunia Usaha atau swasta, Komponen Masyarakat 
termasuk masyarakat pendidikan, baik di pusat maupun di daerah. 

2. Maksud Supervisi adalah kegiatan kunjungan kerja ke BNNP dan 
BNNK dalam rangka mensupervisi pelaksanaan program dan 
kegiatan, mulai dari proses hingga hasil kerja serta capaian ouput, 
capaian outcome program serta besarnya penyerapan anggaran 
yang dilaporkan BNNP dan BNNK atas bimbingan teknis kepada 
Instansi Pemerintah, Dunia Usaha atau swasta, Komponen 
Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan, baik di pusat 
maupun di daerah. 

C. Tujuan 

I. Terbimbing dan terarahkannya program dan kegiatan secara benar, 
tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran dan besaran penyerapan 
anggarannya. 

2. Tersupervisinya proses, prosedur, keluaran, indikator dan output 
kegiatan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah 
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3. Terdeteksi dininya hambatan, gangguan, penyimpangan dan salah 
tatalaksana dalam pelaksanaan program dan kegiatan . 

D. Pengorganisasian Bimtek dan Supervisi 

l. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi dilakukan oleh BNN Pusat 
kepada Instansi Pemerintah, Dunia Usaha atau swasta, Komponen 
Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan di tingkat pusat. 

2. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi dilakukan oleh BNN Provinsi 
kepada Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/ swasta, Komponen 
Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan di tingkat provinsi. 

3. Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi dilakukan oleh BNNKab/ Kota 
kepada lnstansi Pemerintah, Dunia Usaha/ swasta, Komponen 
Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan di tingkat Kab/ Kota. 

4. Pendukung bimbingan teknis dan supervisi adalah penggiat anti 
narkoba dan fasilitator Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/ swasta, 
Komponen Masyarakat termasuk masyarakat pendidikan. 

E. Petunjuk Pelaksanaan 

l. Diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana kegiatan dengan 
Surat Perintah, yang terdiri dari ketua dan anggota untuk 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. 

2. Tim kerja menyusun Standar Operational Prosedur Pelaksanaan 
Bimtek dan Supervisi, yang terskema dalam tabel pembagian kerja 
yang Pelaksananya disesuaikan baik di BNN, BNNP dan BNNK, 
berikut ini : 
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3. Tim kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan skema SOP 
di atas, pembagian kerja Pelaksana, penjadwalan waktu dan 
pemilihan tempat pelaksanaan, narasumber, materi dan peserta 
yang diundang; dan kelengkapan administrasi yang diperlukan 

4. Tim pelaksana berkoordinasi dengan koordinator Bimtek dan 
Supervisi di lokasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 
dalam Bimtek dan supervisi, seperti : Adminitrasi )aldis dan 
Instrumen supervisi. 

5. Tim pelaksana berkoordinasi dengan koordinator Bimtekfasilitator 
dan penggiat anti narkoba lnstansi pemerintah, swasta, komponen 
masyarakat dan masyarakat pendidikan baik di pusat maupun di 
daerah 

6. Tim pelaksana menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi dengan 
bukti otentik, dokumentasi dan analisa hasil pengisian instrumen. 

F. Komponen Biaya 

1. Pelaporan 
2. Belanja Perjalanan Oinas 
3. Belanja bahan (ATK, komputer supplier, penggandaan). 
4. Honor output kegiatan. 
5. Belanja jasa profesi. 
6. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. 
7. Belanja perjalanan din as paket meeting luar kota. 

G. Ketentuan lainnya 

Ketentuan dalam bimtek dan supervisi, meliputi: waktu pelaksanaan, 
pelaksana, sasaran, proses pelaksanaan dan materi pelaksanaan 
Bimtek dan supervisi 

I. Ketentuan waktu pelaksanaan. Bimtek dan Supervisi dilaksanakan 
3 bulan sejak anggaran diterima. Diasumsikan bahwa dengan 
diterimanya anggaran, BNNP dan BNNK telah menindaklanjuti 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan; 

2. Ketentuan pelaksana. Minimal pejabat setingkat Kasubdit a tau yang 
ditunjuk Deputi Dayamas beserta satu orang sebagai pendamping; 
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3. Ketentuan sasaran. Sasaran memprioritaskan pertemuan Kabid 
Cerdas dan Tim Dayamas yang telah menjalankan program dan 
kegiatan serta memahami permasalahan yang dihadapi. 

4. Ketentuan proses pelaksanaan. bentuk kegiatan baku dalam 
Bimtek dan supervisi, yaitu menggali permasalahan, baik dengan 
metode FGD di BNNP dan BNNK, paparan dan diskusi, pengisian 
instrumen dan kunjungan lapangan; 

5. Ketentuan materi pelaksanaan. Materi Bimtek mencakup 
implementasi dari pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis serta NSPK Bidang Dayamas, capaian program dan kegiatan 
dan apabila perlu, koordinasi sinergitas program. 
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BABVII 
PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING, 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
(monevlap) adalah terbatas pemanduan bagaimana program dan 
kegiatan BNNP dan BNNK dapat dipantau, dievaluasi dan dilaporkan 
sehingga mencapai output kegiatan dan outcome program yang 
diharapkan sesuai antara perencanaan dan hasil akhir. 

B. Tujuan 

l. Termonitornya proses pelaksanaan program dan kegiatan secara 
kontinyu dengan menggunakan indikator dan instrumen baku 
yang telah disusun 

2. Terevaluasinya capaian output kegiatan dan capaian outcome 
program dari hasil monitor, guna perbaikan program berikutnya. 

3. Terlaporkannya proses pemantauan dan evaluasi program dan 
kegiatan secara sistematis, rapi dan menjawab semua kebutuhan 
data dan informasi program dan kegiatan bidang Dayamas. 

C. Pengorganisasian Monitoring dan Evaluasi 

l. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh setiap Satuan 
kerja, baik BNN, BNNP dan BNNK terhadap hasil monitoring 
kegiatan dan programnya, 

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat BNNP dan BNNK, 
dilakukan Kabid dan Kasi Cerdas BNNP dan BNNK. 

3. Dalam pelaksanaan Bimtek dan Supervisi juga dapat didampingi 
fasilitator/penggiat anti narkoba 

D. Petunjuk Pelaksanaan 

l. Diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana kegiatan dengan 
Surat Perintah, yang terdiri dari ketua dan anggota untuk 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. 



2. Tim Pelaksana menyusun Standar Operational Prosedur, yang 
terskema dalam tabel pembagian kerja yang pelaksanaannya 
disesuaikan baik di BNN, BNNP dan BNNK, seperti contoh SOP 
dalam lampiran 
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3. Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan skema SOP, 
sesuai pembagian tugas, waktu dan tempat mulai dari persiapan, 
pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan. 

4. Dalam melakukan supervisi Tim Pelaksana, menggunakan 
kuesioner yang disusun sebagai upaya monitoring dan penggalian 
data. 

5. Tim pelaksana berkoordinasi dengan koordinator monitoring dan 
evaluasi di lokasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 
dalam Bimtek an supervisi, seperti : Administrasi, Jaldis dan 
Instrumen supervisi. 

6. Tim pelaksana menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi dengan 
bukti otentik, dokumentasi dan analisa hasil pengisian instrumen. 

E. Kornponen Biaya 

1. Pelaporan 
2. Belanja Perjalanan Dinas 
3. Belanja bahan (ATK, komputer supplier, penggandaan). 
4. Honor output kegiatan. 
5. Belanja jasa profesi. 
6. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. 
7. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. 
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F. Ketentuan lainnya 

Ketentuan dalam monev dan pelaporan, meliputi: waktu pelaksanaan, 

pelaksana, sasaran, proses pelaksanaan dan materi pelaksanaan 

Bimtek dan supervisi 

1. Ketentuan waktu pelaksanaan. monev dan pelaporan dilaksanakan 

sejak kegiatan dimulai hingga selesai. Diasumsikan bahwa dengan 

diawali kegiatan, BNNP dan BNNK telah menindaklanjuti dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan hingga selesai; 

2. Ketentuan sasaran. Sasaran monev dan pelaporan terlaporkannya 

proses kegiatan, output kegiatan dan outcome program secara 

lengkap, otentik dan faktual. 

3. Ketentuan proses pelaksanaan. bentuk kegiatan baku dalam monev 

dan pelapopran, yaitu menggali permasalahan, baik dengan 

metode FGD di BNNP dan BNNK, paparan dan diskusi, pengisian 

instrumen dan kunjungan lapangan; 

4. Ketentuan materi pelaporan. Materi pelaporan mencakup 

dokumen dalam proposal yang diajukan kemudian disusun 
pelaksanaan kegiatan, capaian hasil, baikoutput maupun outcome 

serta rekomendasi pelaporan guna perbaikan kualitas dan 

kuantitas program. Guna bukti otentik dan informasi tambahan, 

dilampirkan foto dokumentasi yang diperlukan, instrumen dan 

catatan lainnya. 

G. Output Kegiatan 

I . Termonitornya kegiatan dari awal hingga akhir, yang memberikan 

hasil capaian output yang telah dilakukan. 

2. Terevaluasinya kegiatan dan program secara lengkap, berurutan 

dan menjawab target output kegiatan dan outcome program. 

3. Terlaporkannya kegiatan dan program, secara tertulis memuat 

pendahuluan, dasar hukum, pelaksanaan, tahapan, capaian hasil 

output dan capaian hasil outcome serta rekomendasi. 

4. Terlaporkannya kegiatan secara online ke BNN dan BNNP melalui 

email capaian kegiatan ke Deputi Dayamas (deputi.dayamas.bnn@ 
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gmail.com) dan Kabid Cerdas BNNP serta input data pacta aplikasi 
http: //sin2013.bnn.go.id. 

H. Outcome Program 

l. Meningkatnya kinerja kerja bidang pemberdayaan masyarakat anti 
narkoba di BNN, BNNP dan BNNK; 

2. Meningkatnya penggiat anti narkoba baik instansi pemerintah, 
swasta, lingkungan masyarakat dan pendidikan baik di pusat dan 
daerah; 

3. Meningkatnya kawasan hijau bebas narkoba melalui pemberdaya
an alternatif; 

4. Terjawabnya target kemandirian pemberdayaan anti narkoba oleh 
stakeholder dan masyarakat secara nasional. 
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BABVIII 
PENUTUP 

Penyusunan buku Petunjuk ini merupakan upaya menyediakan acuan 
terkini yang dapat digunakan oleh Deputi Dayamas, Direktur PSM, 
Direktur Dayatif, Kabid dan Kasi Cerdas BNNP dan BNNK. Dengan adanya 
Petunjuk ini diharapkan tugas-tugas bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dapat berjalan sesuai rencana. 

Acuan yang menjadi petunjuk penyusunan buku ini adalah Perka BNN 
Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja BNN dan Perka BNN 
Nomor 3 tahun 2014 BNNP tentang Organisasi Tata Kerja BNNP dan 
BNNK, yang mewajibkan bahwa Deputi Dayamas sebagai regulator dari 
pelaksanaan bidang dayamas dari pusat hingga daerah. 

Intisari dari penyusunan buku ini adalah terwujudnya proses dan hasil 
kerja yang secara bertahap, terukur, efektif dan efisien. Pentahapan proses 
kerja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi . 
Melalui monitoring dan evaluasi hasil kerja dapat diukur capaian kinerja 
kerja dan kinerja penyerapan anggarannya. 

Pacta petunjukini kewenangan BNN, BNNP dan BNNK dapat dibagi secara 
terstruktur dan berjenjang, dimana BNNK memiliki volume dan target yang 
paling besar, BNNP mendapat porsi target yang lebih kecil dari BNNK dan 
BNN sebagai regulator dan pembina teknis memiliki paling kecil namun 
memiliki tanggungjawab menghimpun semua capaian kerja BNN, BNNP 
danBNNK. 

Sebagai terobosan baru dalam mencapai Renstra 2015-2019, buku Petunjuk 
ini adalah hal baru yang perlu disosialisasikan secara serentak kepada 
satuan kerja baik di BNN, BNNP dan BNNK melalui kesempatan Rakor, 
Supervisi dan Bimtek BNN kepada BNNP dan BNNP kepada BNNK. Selain 
itu, dalam implementasi buku ini penyusunan Standar Prosedur Operasi 
(SPO) masih diperlukan sebagai pelengkap bukan menggantikan. 

Tujuan akhir dengan mengikuti buku petunjuk ini akan memandu 
memandu implementasi program dan kegiatan dalam DIPA dan Non DIPA 
serta memberikan rekomendasi rencana penyusunan RKAKL yang lebih 
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baik pada tahuan berikutnya. Diharapkan buku petunjuk ini dapat dipedo
mani dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan 
masyarakat anti narkoba. 
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