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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas terselesainya buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Anti 
Narkoba (P4GN) Dalam Kegiatan Kampanye Media, Penjangkauan 
dan Test Urine. 

Buku pedoman ini berisi informasi petunjuk dan pedoman 
bagaimana menjangkau pecandu dan korban Narkoba; dan test 
urine yang dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat 
BNN. Buku ini memandu secara teknis bagaimana melakukan 
penjangkauan dan test urine penyalah guna Narkoba agar 
bersedia secara sukarela direhabilitasi. 

Harapan kami, buku ini dapat memandu setiap pelaksana 
kegiatan dari awal hingga akhir sehingga layanan prima kepada 
penerima manfaat dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya 
guna dan berhasil guna menurunkan jumlah penyalah guna 
Narkoba dan meningkatkan layanan rehabilitasi secara mudah, 
murah dan berkualitas. 
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SAMBUTAN 

DEPUTI PEMBERDA YAAN MASY ARAKAT BNN 
Drs. Bachtiar H. Tarnbunan, S.H., M.H. 

Saya rnenyarnbut gernbira atas prakarsa penerbitan buku 
Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (P4GN) Dalam 
Kegiatan Kampanye Media, Penjangkauan dan Test Urine ini, sebagai 
bentuk layanan inforrnasi dan pengetahuan kepada pelaksana 
program, praktisi dan rnasyarakat tentang pentingnya upaya 
rnerehabilitasi penyalah guna Narkoba di Indonesia. 

Sebagairnana diketahui, Indonesia berada dalarn darurat 
Narkoba, dirnana estirnasi jurnlah penyalah guna Narkoba coba 
pakai sebagai penyalah guna baru, pada hasil Survey BNN
Puslitkes VI (2014) teridentifikasi rneningkat, sernentara jurnlah 
penyalah guna yang bisa dirawat baru terlayani sekitar 18.000 
orang. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan banyaknya 
persediaan Narkoba yang diselundupkan dan diedarkan 
jaringan sindikat Narkoba di seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu Pernerintah rnelakukan percepatan dalarn 
tanggap darurat Narkoba Nasional dengan terus rnenerus 
rnelakukan upaya agresif dan hurnanis dalarn P4GN, dirnana 
sindikat kejahatan Narkoba terus dilurnpuhkan jaringannya 
secara agresif dan penyalah guna Narkoba terus dipulihkan 
rnelalui upaya Gerakan Nasional Merehabilitasi 100.000 Penyalah 
Guna Narkoba, secara hurnanis dengan tidak dipenjara jika 
penyalah guna rnelaporkan diri secara sukarela. 

Untuk rnencapai kedua tujuan tersebut, perlu upaya yang ter
integrasi dan kornprehensif dalarn rnenggerakkan rnasyarakat 
baik oleh Kalangan pernerintah, swasta dan rnasyarakat. Untuk 
itulah buku ini disusun agar dapat dipedornani. 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Sebagaimana amanat Presiden Rl Bapak Ir. H. Joko Widodo 
di Istana Negara pada peringatan Hari Anti Narkotika 
Intemasional, tanggal 26 Juni 2015, bahwa permasalahan 
Narkoba di Indonesia bukan hanya tanggungjawab BNN 
saja tetapi masalah tersebut harus ditanggulangi secara 
bersama-sama karena Indonesia dalam status Negara 
Darurat Narkoba. 

Fakta darurat Narkoba tersebut teridentifikasi dari 
beberapa bukti, seperti hasil Survey BNN-UI (2014), bahwa 
diestimasikan jumlah penyalah guna Narkoba di Indonesia 
sebesar 2,18% dari total populasi penduduk Indonesia usia 
10-59 tahun, dengan angka meninggal per tahun 12.000 
orang, dimana angka coba pakai Narkoba (pengguna baru) 
meningkat sebesar 12% dalam 4 tahun. 

Tren penyalahgunaan Narkoba yang berubah dari penyalah
gunaan yang semula opiat (sebelum tahun 2010) menjadi 
penyalahgunaan A TS (amphetamine types stimulant) sejak tahun 
2010 menjadi faktor sulitnya mengajak para penyalah guna 
untuk direhabilitasi atau lapor diri pada layanan rehabilitasi 
yang disediakan pemerintah. 

Oleh karena itu pemerintah terns berupaya mempermudah 
akses pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkoba, baik 
yang bersifat sukarela (lapor diri), menjangkau penyalah guna, 
pembinaan deteksi dini Narkoba (melalui tes urine) maupun 
melalui paksaan dengan menggelar razia-razia di tempat yang 
teridentifikasi sebagai target pasar Narkoba, seperti di tempat
tempat hiburan malam. 



B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial. 

2. Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 

3. Peraturan Presiden Nornor 23 Tahun 2010 tentang Badan 
Narkotika Nasional. 

4. Peraturan Pernerintah Nornor 25 tahun 2011 tentang 
Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nornor 3 
tahun 2012 Tentang Standar Lernbaga Rehabilitasi Sosial 
Karban Penyalahgunaan Narkotika, Psiko-tropika, dan 
Zat Adiktif Lainnya. 

6. Peraturan Kepala BNN Nornor 16 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tim Asesrnen Kerja Badan Narkoba 
Nasional. 

7. Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nornor 4 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 
Badan Narkotika Nasional Nornor 4 Tahun 2010 Tentang 
Organisasi dan Tim Asesrnena Kerja Badan Narkotika 
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nornor 11 
Tahun 2014 tentang Penernpatan Tersangka danjatau 
Terdakwa Pecandu Narkotika dan Karban Penyalah 
gunaan Narkotika ke Dalarn Lernbaga Rehabilitasi. 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 
80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan 
Karban Penyalahgunaan Nar-kotika yang Sedang Dalarn 
Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau 
Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan 



C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 
Maksud penyusunan pedoman pemberdayaan 
masyarakat dalam P4GN ini adalah sebagai pedoman 
dan acuan dalam pelaksanaan kampanye media, 
penjangkauan dan test urine. 

2. Tujuan 
Tujuan penyusunan buku ini adalah : (1) meningkat
kan pemahaman tentang pelaksanaan kampanye media, 
penjangkauan penyalah guna Narkoba dan test urine 
bagi pemohon; dan (2) meningkatkan dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyalah 
guna Narkoba untuk direhabilitasi. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pedoman pemberdayaan masyarakat 
dalam P4GN ini terkait dengan pelaksanaan kampanye 
media, penjangkauan penyalah guna Narkoba dan test urine 
bagi pemohon. 

E. Sasaran 

1. Tim koordinasi Gerakan Rehabilitasi 100.000 penyalah 
guna di BNNP atau BNNK (BNNP /BNNK); 

2. Petugas penjangkauan Qangkau damping); 
3. Petugas dalam Tim dayamas pada kegiatan test urine. 

F. Pengertian 

1. Penjangkauan adalah cara penyampaian informasi, 
menciptakan partisipasi dan melayani masyarakat. 
Penjangkauan dalam hal ini adalah menjemput penyalah 
guna Narkoba yang telah berminat ingin mendapatkan 
kemudahan layanan rehabilitasi dan upaya petugas 
jangkau menumbuhkan minat penyalah guna sehingga 
secara sukarela (tanpa paksaan) bersedia untuk mengikuti 
proses rehabilitasi bagi pecandu. 



2. Petugas Penjangkauan atau Petugas Jangkau Damping adalah 
orang yang mengantarkan penyalah guna ke tempat lapor 
dan dilanjutkan ke tempat rehabilitasi. Arti yang lain, 
orang yang berpengalaman pemah bertugas melakukan 
penjangkauan dan pendampingan penyalah guna 
Narkoba. 

3. Pendampingan merupakan kegiatan yang melekat dalam 
proses menjangkau, dimana selama penyalah guna 
dijangkau didampingi petugas jangkau damping sampai 
serah terima penyalah guna pada layanan rehabilitasi. 

4. Tim Koordinasi adalah tim yang terdiri dari 3 orang 
sebagai Koordinator (Kepala BNNP /BNNK), Sekretaris 
(Kabid Dayamas) dan anggota yang bertang-gungjawab 
dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kampanye 
media, penjangkauan dan pendampingan, operasi razia, 
memfasilitasi asesmen penyalah guna Narkoba di kantor 
BNNP /BNNK dan mendapatkan anggaran bulanan. 

5. Kabid Cegah dan Dayamas (Cemas) adalah sekretaris dari Tim 
Koordinasi yang merangkap tugas koordinasi pencegahan 
dan Pemberdayaan Masyarakat di BNNP /BNNK. 

6. Penyalah guna Narkoba adalah orang yang menggunakan 
Narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. 
Kriteria penyalah guna Narkoba dijelaskan khusus dalam 
sub bab kriteria penyalah-guna dalam buku ini. 

7. Pecandu Narkoba dalah orang yang menyalahgunakan 
Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada 
narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

8. Lapor Diri adalah proses lapor diri penyalah guna Narkoba 
secara sukarela ke IPWL atau panti rehabilitasi untuk 
dilakukan proses awal asesmen. 

9. Skrining adalah cara cepat dan sederhana untuk 
mengidentifikasi klien/klien yang membutuhkan asesmen 
atau perawatan lebih lanjut untuk penyalah-gunaan zat. 



10. Asesmen adalah proses memperoleh informasi melalui 
kerjasama dengan klien yang memungkinkan konselor 
untuk memahami kesiapan klien untuk berubah, masalah
masalah yang dialami klien, ada tidaknya persoalan 
gangguan kejiwaan atau penyalahgunaan Narkoba, 
ketidakmampuan fisik ataupun psikis. 

11. Adiksi adalah suatu kondisi ketergantungan baik fisik 
maupun psikis yang dialami oleh seseorang (adiksi 
narkotika) 

12. Rawat inap adalah pengaplikasian metode pemulihan 
(rehabilitasi) secara intensif dimana klien (pasien) dinilai 
patut untuk tinggal di dalam tempat yang memberikan 
layanan dalam kurun waktu tertentu. 

13. Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan 
(rehabilitasi) secara intensif dimana klien (pasien) 
tidak diharuskan menginap di dalam tempat yang 
memberikan layanan. 

14. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien 
gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka 
waktu pendek maupun panjang yang bertujuan 
mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi 
individu tersebut di masyarakat. 

15. Voluntary adalah penerima layanan secara sukarela 

16. Compulsary adalah penerima Iayanan karena paksaan 
terkait masalah hukum 

17. Berita Serah Terima Pecandu adalah proses penyerahan 
penyalah guna Narkoba dari Kabid/Kasi Cemas 
(Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNNP I 
BNNK sebagai bukti telah menyelesaikan tugas 
menjangkau. 



G. Sistematika 

Bab I 
Bab II 
Bab III 
BabiV 
BabV 

Pendahuluan 
Pendoman Pelaksanaan Kampanye Media 
Pendoman Pelaksanaan Penjangkauan 
Pendoman Pelaksanaan Test Urine 
Penutup 



BABII 
PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE MEDIA 

(BILLBOARD, SPANDUK DAN LEAFLET) 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman pemberdayaan masyarakat dalam 
P4GN melalui kampanye media ini terkait dengan pelak
sana, tata laksana, sasaran, prosedur, kriteria, pembiayaan 
dan tatalaksana pertanggung-jawaban keuangan, indikator 
keluaran dan indikator manfaatnya. 

B. Alur Pelaksanaan Kampanye Media 

Dalam upaya menyediakan layanan informasi kepada 
masyarakat, kampanye media perlu menggunakan alur 
kerja yang tahapannya dapat diikuti sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. 

ALUR KERJA PELAKSANAAN MEDIA KAMPANYE 

Gambar 1. Bagan Alur kerja Pelaksanaan Kampanye Media 

Keterangan : 

1. Penyediaan anggaran, target kampanye media yang telah 
dihitung jurnlah lokasi/ titik, volume, jenis media dan 



besaran anggaran yang ditetapkan, disediakan anggaran 
untuk dapat dicairkan di tiap-tiap BNNP; 

2. Rakor Perencaan, adalah rapat koordinasi yang dapat 
dilakukan oleh Ka BNNP secara mandiri (non DIPA) 
kepada pejabat dan anggota satuan kerja BNNP dan 
BNNK di daerah untuk membicarakan rencana media 
kampanye yang akan dilakukan. Hasil rakor ini adalah 
rencana kerja pelaksanaan media kampanye. 

3. Pengadaan media di daerah. Adalah kegiatan yang 
diperlukan dalam pengadaan media kampanye baik 
melalui Ielang maupun penunjukkan Iangsung, sesuai 
ketentuan pengadaan barang dan jasa. 

4. Koordinasi di tingkat daerah, adalah kegiatan non DIP A 
yang dilakukan Ka BNNP guna membicarakan rencana 
kampanye media dengan ketersediaan anggaran yang 
telah ditetapkan BNN. Dengan kondisi anggaran tersebut, 
tujuan koordinasi ini untuk meminta dukungan dan 
pelaksanaan kampanye media. 

5. Pelaksanaan Pemasangan, adalah kegiatan produksi, 
distribusi dan pemasangan media. Media diproduksi 
dengan kearifan lokal baik isi pesan, bahan dan harga 
yang berlaku. Distribusi ditargetkan di setiap kota dan 
kabupaten. Sementara pemasangan di tempat yang 
strategis dan mudah diakses (dibaca) masyarakat. 

6. Pelayanan informasi, adalah hasil dari pemasangan media, 
yang berbentuk layanan informasi via telepon, SMS, 
e-mail, media sosial dan media Iainnya. 

7. Survey Pembaca kampanye media, adalah kegiatan yang 
menghitung estimasi orang yang membaca pesan dalam 
media tersebut dengan memperkirakan berapa orang 
dari pagi hingga sore yang membaca pesan tersebut. 



8. Pencatatan outcome media, adalah kegiatan pengumpulan 
data tentang jurnlah orang yang mengakses informasi 
melalui jurnlah telepon, SMS, e-mail, wawancara yang 
diterima dengan adanya media kampanye tersebut. 

9. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan, adalah laporan-laporan 
pelaksanaan kegiatan dari mulai pengadaan hingga 
jurnlah outcome yang dicatat baik DIPA maupun non 
DIPA sebagai bahan masukan kepada supervisor dan 
laporan akhir kegiatan kampanye media BNNP. 

C. Kriteria Kampanye Media 

Dalam pelaksanaan kampanye media, diperlukan kriteria 
agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan. Adapun kriteria kampanye media, antara lain: 

1. Billboard adalah bentuk media kampanye yang dipasang 
di area publik terbuka dimana dilalui masyarakat 
beraktifitas baik dalam mobilisasi maupun rutinitas, 
dari bahan logam, yang dapat dipasang dalam waktu 
lama, yang didesain kuat (tak mudah roboh) sekurang
kurangnya satu tahun. 
Ketentuan billboard yaitu : ukuran 4x6 meter dan full 
colour dengan tulisan yang wajib ada logo BNNP /BNNK, 
dengan isi pesan ajakan untuk rehabilitasi ke IPWL, nomor 
telepon BNNP/BNNK yang bisa dihubungi dan lokasi 
pemasangan yang strategis di area publik. 

2. Spanduk adalah bentuk media kampanye yang dipasang 
di area publik tertentu (lingkungan pendidikan, 
lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat) yang 
berisi himbauan dan ajakan merehabilitasi penyalah 
guna Narkoba, yang didesain dalam bentuk kain panjang 
(4x6 meter) dan memuat pesan dan nomor telepon yang 
dapat dihubungi guna mendapatkan informasi lebih 
lanjut. 



Ketentuan spanduk yaitu bahan dasar kain putih ukuran 
1.5x5 meter dengan logo BNNP /BNNK pada sisi kanan 
isi pesan di tengah 2-3 baris, kontak person (call center) 
yang bisa dihubungi dan alarnat website dan email yang 
bisa diakses dan berlokasi di tempat-tempat yang mudah 
diakses masyarakat. 

3. Leaflet adalah bentuk media kampanye yang didesain 
menarik dalam lipatan kertas folio (Slipatan) yang berisi 
informasi, ajakan, petunjuk, lokasi IPWL dan nomor 
yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi 
lebih lanjut. 
Ketentuan leaflet : bahan met paper 210 gram, cetak 4/4 
a tau sparasi bolak balik, ukuran 20x38 em (buka), finishing 
rei dan lipat 5 serta full color. 

4. Media Sosial (sebagai kampanye non DIP A) adalah media 
yang dapat diakses secara sosial (bebas) dan mandiri 
melalui dunia maya yang berisi informasi, edukasi dan 
ajakan kepedulian pengguna media sosial untuk ikut 
serta mensukseskan rehabilitasi 100.000 penyalah guna 
Narkoba. 

D. Mekanisme Kerja Kampanye Media 

Untuk membuat media kampanye yang dapat memberi
kan manfaat dalam memberikan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, maka disusun 
mekanisme kerja kampanye media berikut ini : 



MEKANISME KERJA KAMPANYE MEDIA 

MEKANISME KAMPANYE MEDIA 

Keterangan : 

Dalam melakukan mekanisme kampanye media dalam 
gerakan nasional rehabilitasi 100.000 penyalah guna Narkoba 
ini diperlukan tiga kegiatan yang diprioritaskan, yaitu : 
pemasangan llillboard, pemasangan spanduk dan pembagian 
leaflet. Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Memasang Billboard 

a. Penanggung jawab program kampanye media adalah 
Kepala BNNP /BNNK dan penanggung jawab 
kegiatannya adalah Kabid/Kasi Cemas BNNP / 
BNNK melalui lelang atau penunjukkan langsung 
pihak ketiga. 



b. Ketentuan pemasangan billboard sepenuhnya 
diserahkan kepada Pelaksana kegiatan baik pembu
atannya, jenis bahannya, isi pesannya, ijin pemasangan, 
pajak selarna dipasang dan penggantiannya bila terjadi 
kerusakan selama pemasangannya dengan panduan 
ketentuan poin Cl, C2 dan C3. 

2. Memasang spanduk 

Ketentuan pemasangan spanduk sepenuhnya dise
rahkan kepada Pelaksana kegiatan baik pembuatannya, 
jenis bahannya, isi pesannya, ijin pemasangan, dan 
resiko penggantiannya bila terjadi kerusakan selama 
pemasangannya. 

3. Membuat dan membagikan leaflet 

Ketentuan pembuatan dan pembagian leaflet diserahkan 
kepada Tim Koordinasi baik isi, bahan baku leaflet, lokasi 
dan sasaran pembagian leaflet serta laporan, dokumentasi 
dan berita serah terima leaflet kepada sasaran. 

4. Manfaat media kampanye 

a. Manfaat yang diharapkan dari kampanye media 
tersebut masyarakat dapat memaharni isi informasi 
kemudian terdorong untuk menghubungi saluran 
informasi dan telepon a tau SMS yang disarankan; 

b. Dengan kampanye media ini diharapkan penyalah 
guna, keluarga, kerabat dan tetangga terdekatnya 
secara sadar dapat lapor diri, melaporkan dan meminta 
petugas jangkau damping untuk menjemputnya. 

5. Strategi Meningkatkan peranserta masyarakat 

a. Pendekatan dengan Pemda setempat. Melalui kerjasama 
dan implementasi Permendagri nomor 21 tahun 
2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, sehingga dapat dibebaskan dari retribusi 



daerah, pajak iklan dan dapat ditarnbah jurnlah 
billboardnya 

b. Pendekatan dengan kalangan sumsta. Melalui peningka
tan jurnlah billboard dengan bantuan dana CSR dan 
kerjasama dalarn penyampaian iklan hidup sehat, 
kecuali perusahaan rokok dan Miras. 

c. Pendekatan dengan Komponen Masyarakat (LSM). Melalui 
peran serta komponen masyarakat, l.SM, Orsosmas 
dalarn penyarnpaian pesan lewat media sosial, media 
radio, media cerarnah agama dan bentuk-bentuk 
penyuluhan lainnya. 

E. Prosedur dan Kriteria 

Prosedur dan kriteria kampanye media merupakan hal-hal 
yang dipersyaratkan bagi terpenuhinya sasaran, pemasa
ngan dan pembagian media yang ketentuannya, antara lain 
sebagai berikut : 

1. Prosedur Pembuatan, pembuatan media kampanye 
(biilboard, spanduk dan leaflet) harus mengacu pada 
spesifikasi dan harga yang berlaku di wilayah. 

2. Prosedur Pemasangan, pemasangan dan pembagian media 
karnpanye harus dilakukan secara selektif dan profesional 
sehingga pesan dapat diakses oleh banyak orang dan 
leaflet dapat dibaca dan memberikan kemudahan akses 
informasi kepada sasaran yang tepat. 

3. Prosedur Lokasi, lokasi pemasangan billboard dan spanduk 
diserahkan sepenuhnya oleh wilayah namun diharapkan 
dapat dipasang di lokasi yang dapat dibaca secara jelas, 
menarik dan informatif. 

4. Prosedur Pengukuran Capaian, setiap media kampanye 
yang dipasang, dan dibagikan harus dapat diukur 
estimasi atau prakiraan, berapa banyak informasi itu 
dapat diakses masyarakat, misalnya, berapa jurnlah per 
hari orang yang lalu lalang di sekitar lokasi dan berapa 
orang yang menerima leaflet. 



F. Pembiayaan 

Pembiayaan dalam kampanye media berasal dari anggaran 
APBNP BNN 2015 yang rnanajemen keuangannya dilakukan 
antara lain : 

1. Penanggung jawab dan penge1o1a keuangan adalah Kepala 
BNNP /BNNK atau ketua Tim Koordinasi. 

2. Pelaksana Keuangan adalah Kepala Bidang Cegah dan 
Dayamas (Cemas) BNNP dan Kasi Cemas BNNK. 

3. Pelaporan Keuangan. Laporan pertanggung jawaban 
keuangan dilakukan secara rapi dan transparan. 

G. Supervisi 

Supervisi akan dilakukan BNN dan BNNP segera setelah 
media tersebut terpasang, dan terbagikan. Supervisi akan 
dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan melakukan asesmen 
melalui kuesioner supervisi guna mendapatkan inforrnasi 
terkini dan faktual tentang kondisi pelaksanaan pekerjaan 
dan pemanfaatannya. 

Bentuk Kegiatan Superuisi : 

1. Pemaparan & Penjelasan tentang alur & bagan 
• Materi : Penjangkauan, Kampanye media, Rapid test 

urine dan Pelaporan 
• Metode : tanya jawab & penjelasan 
• Diprioritaskan, dapat menggali masalah, kendala, 

hambatan program baik yg dapat ditanggapi pemapar 
maupun dicatat 

2. Sasaran: 

• Tercapainya Rehabilitasi Penyalah guna sesuai target 

• Terlaksananya program dengan lebih mudah, cepat & 
akuntabel 



• Terlaporkannya hasil update terakhir jurnlah 
penyalahguna yg direhabilitasi 

3. Diskusi dengan Peserta : 

• Ka BNNP & Ka BNNK 

• Tim Cemas BNNP & BNNK 

• Peserta lain (Penjangkau & asesor, dll) 
4. Pengisian kuesioner / angket supervisi 
5. Peninjauan-peninjauan lokasi pemasangan kampanye 

media, proses asesmen & pelaporan 
6. Output: pembuatan laporan Bimtek & Dokumentasi 

Bahan Supervisi 

Jumlah Anggaran 
1. Jumlah diterima 
2. jumlah yg tersisa 
Terdata tanggal 

Rp .... . 
Rp .... . 
Rp .... . 

Jumlah yang Ieiah diproduksi 
1. Jumlah Baliho .... buah 
2. Jumlah spanduk .... buah 
3. Jumlah leaflet .... buah 

Petunjuk : Beri/ah tanda /ingkaran pada (ya atau tidak). Apabi/a 

dijawab tidak, tulislah a/asan mengapa hal itu TIDAK keterangan 

secukupnya 

C. KAMPANYE MEDIA Ya Tidak 
ALAS AN 
TIDAK 

Apakah pengadaan kampanye 

1. 
media (baliho, spanduk & leaflet) 

Ya Tidak dilelang atau penunjukkan 
langsung? 
Apakah pengadaannya terpusat 

2. (BNNP) atau diserahkan ke masing Ya Tidak 
BNNK? 
Apakah pengadaannya melibatkan 

3. pemda, swasta & komponen Ya Tidak 
masyarakat? 



Apakah pengadaannya didukung 
4. (ditambah) oleh pemda, swasta & Ya Tidak 

komponen masyarakat? 
Apakah pembuatan, bahan-bahan, 

5. ukuran-ukuran dan volume, sudah 
Ya Tidak 

sesuai dengan prosedur (buku 
panduan)? 
Apakah harga-harga, biaya-biaya & 

6. pajak-pajak sudah sesuai dengan Ya Tidak 
prosedur & ketentuan di daerah 
Apakah ijin pemasangan, lama 

7. pemasangan, lokasi pemasangan Ya Tidak 
sudah sesuai ketentuan di daerah? 
Apakah isi pesan media kampanye 
(baliho, spanduk & leaflet) yang 

8. 
mengajak penyalah guna untuk 

Ya Tidak 
direhabilitasi & tidak dipenjara, 
bahasanya bisa dimengerti 
masyarakat? 
Apakah isi pesan media kampanye 
mencantumkan contact person 

9. atau nomor telepon yang bisa Ya Tidak 
dihubungi? Apa bentuknya telp 
atau SMS atau e-mail? 
Apakah no telp yang tertulis 

10. di pesan, benar-benar dapat Ya Tidak 
dihubungi I dapat melayani? 
Apakah pelaksanaan kampanye 

11 . media Ieiah dibuatkan Ya Tidak 
pelaporannya? 
Apakah kampanye media dapat 

12. dihitung, seberapa banyak orang Ya Tidak 
yang membaca? 



Apakah kampanye media 
mendapat tanggapan respon 

13. masyarakat berupa pertanyaan 
Ya Tidak 

langsung , via telepon, via email, 
publikasi media? Berapa yang 
sudah telepon 
Hingga hari ini, berapa prosen 

14. target anggaran & media kampanye Ya Tidak 
vana dibuat? 

H. Keluaran dan Manfaat 

Adapun keluaran (output) dari kegiatan kampanye media ini 
antara lain : 

1. Estimasi jumlah pengguna jalan di lokasi billboard dan 
spanduk dipasang; 

2. Jumlah pelaporan via call center, email, sms, dll berkaitan 
dengan tindak lanjut pesan dalam media tersebut; 

3. Jumlah penyalah guna dan keluarganya yang lapor diri 
setelah mengakses informasi dari media kampanye baik, 
billboard, spanduk, leaflet, radio, televisi, media sosial 
dan media lain; 

4. Jumlah billboard yangterpasang, spanduk yangterpasang 
dan leaflet yang dibagikan. 

Sedangkan manfaat (outcome) dari program kampanye media, 
antara lain : 

1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi 

2. Jumlah masyarakat yang datang ke tempat rehabilitasi 

3. Jumlah kreatifitas penyebaran pesan oleh kalangan 
pemerintah, kalangan swasta dan kalangan masyarakat 
dalam penyebaran informasi di media kampanye. 



BAB III 
PELAKSANAAN PENJANGKAUAN 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penjangkauan 
ini adalah jangkau damping penyalah guna dari mulai 
menjemput di lokasi, mendampingi dalam asesmen dan 
menyerahkan kepada panti rehabilitasi. 

B. Kategori Petugas Penjangkau atau Jangkau Damping 

1. Kriteria Penjangkau, antara lain : 

a. Memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) & 
memiliki domisili yang jelas; 

b. Mempunyai pengetahuan dan memiliki pemahaman 
(skrining) tentang ciri penyalah guna Narkoba; 

c. Mengetahui wilayah dan komunitas penyalah guna 
Narkoba dan keluarganya; 

d. Mematuhi prosedur kerja dalam penjangkauan; dan 

e. Memiliki nomor contact persons tempat lapor 

2. Berdasarkan kategorinya, penjangkau ada dua, yaitu : 

a. Penjangkau Terdaftar adalah penjangkau yang sudah 
pemah (pengalaman) melakukan penjangkauan di 
tempat-tempat; 

b. Penjangkau Non Terdaftar adalah sukarelawan dari 
keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat yang 
secara sukarela mengantarkan penyalah guna ke 
tempat rehabilitasi. 

C. Mekanisme Lapor Diri 

Berdasarkan asal, metode dan cara penyalah guna datang ke 
IPWL, ada dua mekanisme yang berlaku, yaitu: 



1. Pelaporan rnelalui layanan telpon, SMS, dan e-mail 

Pelapor atau orang yang ingin mengetahui lebih dalam 
mekanisme layanan rehabilitasi gratis ini, kemungki
nan akan banyak melakukan kontak melalui informasi 
nomor telepon, SMS dan e-mail yang terpampang dalam 
billboard. Terhadap pelapor, KabidiKasi Cemas BNNP I 
BNNK harus tanggap dan memberikan respon kepada 
pelapor untuk datang berkonsultasi di Kantor BNNP I 
BNNK terdekat. Laporan ini menjadi keluaran dari media 
kampanye. 

2. Penyalah guna yang lapor diri tanpa dijangkau 

Bagi penyalah guna yang lapor diri langsung ke IPWL, 
Balai Rehabilitasi medis dan sosial, tetap dilayani dan 
diberikan konseling dan informasi bagaimana tatacara 
mendapatkan layanan rehabilitasi. Jika memungkinkan, 
diarahkan langsung untuk dilakukan Asesmen, karena 
tim asesmen ada di hari kerja. 

3. Penyalah guna yang dijangkau; 

Penyalah guna yang dijangkau petugas adalah penyalah 
guna yang secara sukarela mau dijangkau dan didam
pingi untuk direhabilitasi, sehingga dalam penjangkauan 
dan pendampingan tidak berlaku paksaan. Untuk 
memudahkan pelaksanaan, penyalah guna dapat didam
pingi anggota keluarganya dengan biaya mandiri disam
ping anggaran yang diberikan bagi setiap penyalahguna. 

Dalam mekanisme penjangkauan ini berlaku pemberi
an anggaran sebesar Rp 100.000,- per orang bagi setiap 
petugas jangkau damping dan bagi setiap penyalah 
guna yang dijangkau damping juga sebesar Rp 100.000,
per orang. Sehingga bila seorang penjangkau membawa 
5 target penyalah guna maka ariggaran yang harus 
dibayarkan 5 target x 2 orang x Rp 100.000,-



D. Organisasi dan Tanggung Jawab 

Struktur organisasi pelaksanaan penjangkauan disusun 
untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-masing 
pelaksana berikut peran dan tanggung jawabnya. 

1. PenanggungJawab 

a. Penanggungjawab program dan kegiatan adalah Kepala 
BNN Provinsi/kab/kota 

b. Penanggung jawab memerintahkan pelaksana kegia
tan, penjangkau dan penyalah guna; 

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dari mulai 
perencanaan penjangkauan penyalah guna (termasuk 
menunjuk penjangkau), proses penjangkauan, 
penerimaan sasaran jangkau untuk diasesmen, 
membawa texjangkau ke panti rehabilitasi, ditetapkan 
kriteria rawat jalan atau rawat inap hingga pembayaran 
uang biaya penjangkauan per orang Rp 200 ribu. 

d. Bertanggung jawab atas perencaan, pengelolaan, 
pengolahan dan laporan anggaran kegiatan; 

STRUKTUR PELAKSANA PENJANGKAUAN PENYALAH GUNA 

~ 
KABID/KASI CEGAH & DAVAMAS (CEMAS) 

r - - - - - - - - - -I- - - - - - - - - - 1 
I 

P£NJANGKAU & 
PENDAMPING 

PETUGAS IPWL & 
PANTI REHAB 

Gambar 1. Struktur Pelaksana Penjangkauan dalam koordinasi 



e. Bertanggungjawab atas administrasi menerima identitas 
penjangkauan. 

f. Bertanggung jawab melaporkan secara berkala jumlah 
penyalah guna yang diregistrasi dalam rehabilitasi 
raw at jalan dan rawat inap. 

g. Bertanggung jawab memeriksa, menerima/menolak 
dan mengklarifikasi laporan Pelaksana kegiatan 

h. Bertanggung jawab memberikan jarninan atau uang 
muka bagi Penjangkau termasuk: 
1) Mandata tau surat tugas Qika diperlukan) 
2) Memberi konsultasi yang diperlukan penjangkau 
3) Memberikan tempat yang memadai ketika sasaran 

jangkau mendapatkan layanan asesmen 
4) Kesiapan tim asesmen untuk menerima penyalah 

guna Narkoba yang dijangkau 
5) Memberi informasi tempat rehabilitasi dan 

IPWL yang akan menerima penyalah guna yang 
dijangkau 

6) Mendapatkan biaya penjangkauan per orang Rp 
200 ribu, sesuai prosedur yang berlaku. 

7) Memberikan penjelasan kepada keluarga atau 
pendamping penyalah guna Qika diperlukan) 

E. Alur Pelaksanaan Penjangkauan 

Alur pelaksanaan penjangkauan diawali dari proses 
administrasi penerimaan identitas atau penetapan 
penjangkau oleh Kepala BNNP /BNNK dan diakhiri dengan 
penetapan rawat (Raja! atau Ranap) penyalah guna Narkoba 
dengan bukti lembar serah terima, dengan bagan alur sebagai 
berikut: 



ALUR PELAKSANAAN PENJANGKAUAN 

Gam bar 2. Bagan Pelaksanaan Penjangkauan 

Keterangan : 

1. Penunjukkan penjangkau, dilakukan penerbitan surat tugas 
dari Ka BNNP /BNNK kepada penjangkau yang telah 
diseleksi dan terpilih (jika diperlukan); 

2. Pemberian anggaran diserahkan dengan besaran jumlah 
yang telah ditetapkan, dengan dasar informasi dan 
pemetaan oleh penjangkau, dengan bukti kwitansi yang 
bermaterai dan diserahterimakan oleh Kabid Cemas 
kepada penjangkau dengan rinciannya. 

3. Pelaksanaan Jangkau dimulai dengan perrnintaan 
penjangkau untuk menjangkau target sasarannya, 
pemberian anggaran penjangkauan (jika diperlukan), 
pelaksanaan penjangkauan (melalui skrining, wawancara 
danajakan), pendampinganketimasesmen, penghantaran 
ke panti rehabilitasi, penyerahan penyalah guna dengan 
bukti form serah terima dan penukaran form serah terima 
dengan anggaran penjangkauan dan pencatatan dan 
pelaporan ke pusat. 

4. Pemilihan Sasaran, dilakukan melalui seleksi kondisi adiksi 
yang diperoleh melalui wawancara, penyakit ikutan 



melalui dokumen rekarn medis dan informasi kondisi 
sasaran dari keluarga. 

5. Proses Asesmen, sasaran terpilih yang dibawa dengan 
didampingin keluarga atau surat kuasa bagi yang tidak 
terdampingi, dibawa ke lokasi dimana Tim Asesmen 
melakukan asesmen secara detail dengan instrumen. 

6. Pendampingan ke Panti Rehabilitasi, hasil asesmen menjadi 
rujukan dasar sasaran untuk dibawa penjangkau ke panti 
rehabilitasi yang ditunjuk guna mendapatkan layanan 
rawat inaplrawat jalan. 

7. Penerimaan Sasaran, setelah diteliti hasil asesmen, sasaran 
dicatat dan diterima untuk mendapatkan konsultasi 
untuk rawat inap I rawat jalan 

8. Serah Terima Terjangkau. Bagi sasaran (terjangkau) yang 
telah di asesmen maka penjangkau membawa ke panti 
rehabilitasi yang telah ditunjuk (sesuai rencananya) untuk 
diserahkan proses Raja! atau Ranap dengan bukti form 
serah terima yang ditandatangani penerima dan stempel 
tempat rehabilitasinya untuk bukti tukar dan pencatatan. 
lnilah hasil akhir tugas penjangkauan sebagai output. 

9. Rehabilitas Sasaran. Sasaran yang menjadi peserta program 
akan menjalani masa rehabilitasi : raja! (maksimal 8 kali 
pertemuan) dan ranap (maksimal 3 (tiga) bulan) dan 
selepas itu dapat ditindaklanjuti dengan perawatan 
lanjutan yang dikoordinasikan oleh Kabid Cemas BNNP I 
BNNK lnilah hasil akhir penjangkauan sebagai outcome. 

F. Supervisi 

Supervisi akan dilakukan BNN dan BNNP segera setelah 
kegiatan dilakukan. Supervisi akan dilakukan oleh Tim 
yang ditunjuk dan melakukan asesmen melalui kuesioner 
supervisi guna mendapatkan inforrnasi terkini dan faktual 
tentang kondisi pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya. 



Bentuk Kegiatan Supervisi : 

1. Pemaparan & Penjelasan tentang alur & bagan 
• Materi : Penjangkauan, Kampanye media dan Rapid 

test urine 
• Metode : tanya jawab & penjelasan 
• Diprioritaskan, dapat menggali masalah, kendala, 

hambatan program baik yang dapat ditanggapi 
pemapar maupun dicatat 

2. Sasaran: 

• Tercapainya Rehabilitasi Penyalah guna sesuai target 

• Terlaksananya program dengan lebih mudah, cepat & 
akuntabel 

• Terlaporkannya hasil update terakhir jurnlah 
penyalahguna yang direhabilitasi 

3. Diskusi dengan Peserta : 

• Ka BNNP & Ka BNNK 
• Tim Cemas BNNP & BNNK 
• Peserta lain (Penjangkau & asesor, dll) 

4. Pengisian angket supervisi 
5. Peninjauan lokasi pemasangan kampanye media, proses 

asesmen & pelaporan 
6. Output : pembuatan laporan Bimtek & Dokumentasi 

Bahan Supervisi 

Jml Penjangkau 
Laki-laki 
Perempuan 
terdata akhir 

............. orang 

............. orang 

............. orang 

...... -..... . 2015 

Asal Penjangkau 
1. pemerintah 
2. swasta 
3. masyarakat 

..... orang 
........ orang 

..... orang 

Petunjuk : Berilah tanda lingkaran pada (ya atau tidak). Apabila 
dijawab tidak, tulislah alasan mengapa hal itu TIDAK keterangan 
secukupnya 



NO IDENTIFIKASI MASALAH YA TIDAK 
ALASAN, 
TIDAK 

A. PENJANGKAUAN 
Apakah anggaran 
penjangkauan dibayarkan 

1. sesuai jumlah, tanpa Ya Tidak 
potongan, tepat waktu & 
disertai bukti 
Apakah pembayaran 

2. bagi penjangkau diawal, Ya Tidak 
dirembers atau terhutang? 
Apakah dana penjangkauan 

3. dibagikan kepada BNNK Ya Tidak 
atau terpusat di BNNP? 
Apakah bukti pembayaran 

4. sesuai dengan jumlah hasil Ya Tidak 
jangkau yang dilaporkan? 
Apakah panti rehab & 
IPWL yang tersedia 

5. cukup & terinformasikan Ya Tidak 
lokasinya (mudah dikenali 
masyarakat) 
Apakah pelayanannya 
rehab sesuai jam kerja 

6. (08.00-16.00) saja, apakah Ya Tidak 
alur pelayanannya jelas & 
pelayannya ramah? 
Hingga hari ini, berapa 
hasil jangkau yang Ieiah 

7. direhab rawat jalan & rawat Ya Tidak 
inap & dimana saja mereka 
direhab? 



BAB III 
PEDOMAN PELAKSANAAN TEST URINE 

A. Ruang Lingkup 

Ruang Iingkup pedoman pelaksanaan test urine ini mencakup 
pelaksanaan pengadaan test urine, pelaksana test urine, 
permintaan test urine, penyiapan administrasi test urine dan 
pembinaan pasca test urine, Pelaksanaan Pembinaan dan 
pengawasan dan Pelaksanaan Pelaporan 

B. Alur Pelaksanaan Test Urine 

Sebagai bentuk pelayanan masyarakat, pelaksanaan test 
urine harus memiliki alur yang mudah dipahami dan 
mudah diakses masyarakat sehingga penerima manfaat 
mendapatkan kepuasan baik dari sisi hasil maupun waktu 
layanannya. Dengan alur pelaksanaan ini, pelaksana juga 
mudah merencanakan dan memonitor serta mengevaluasi 
pelaksanaannya, dengan bagan alur sebagai berikut : 

PELELANGAN 
PENGADAAN 

PENCATATAN & 
PENGARSIPAN 

PENERIMAAN 
UNTUK ASESMEN 

ALUR PELAKSANAAN TEST URINE 

PELAKSANAAN & 

PELAPORAN HASIL 

PENENTUAN 
HASIL ASESMEN 

PERENCANAAN & 
PERSIAPAN TEST 

REHABIUTASI 
SASARAN 

Gambar 2. Bagan Pelaksanaan Test Urine 



C. Pelaksanaan Pengadaan Test Urine 

Proses awal test urine diawali dengan proses pengadaan 
rnelalui pengadaan rapid test urine rnelalui jalur pele
Jangan, guna rnenjaring sebanyak-banyaknya penyedia 
barang/jasa, terseleksinya penyediaan produk rapid test 
yang berkualitas narnun dengan harga terjangkau dan 
kornpetitif serta rnenguntungkan kepentingan rnasyarakat. 

Test urine adalah kornoditas pelayanan yang dapat diakses 
dan rnernberikan keuntungan rnateriil oleh sernua kalangan, 
sehingga upaya pengadaan test urine rnenjadi penting untuk 
diperhatikan syarat dan ketentuannya. 

Syarat dan ketentuan pengadaan test urine : 

1. Proses pengadaan test urine harus ditenderkan dengan 
rnernpersyaratkan kualifikasi yang direkornendasikan 
oleh Unit Pelaksana Teknis Uji Narkoba BNN; 

2. Peserta tender yang ikut dalarn pengadaan barang/ 
jasa test urine rnerniliki kriteria dan ketentuan yang 
dipersyaratkan dalarn ULP LPSE BNN; 

3. Pernenang tender adalah penyedia jasa yang tepat 
dalarn kualifikasi barang/ jasa, perusahaan, pen gala
man, harga dan hasil test uji barang/jasa yang paling 
rnenguntungkan negara dan rnasyarakat. 

4. Waktu pengadaan test urine disesuaikan dengan 
kebutuhan dan ketersediaannya. 

Setiap pernenang pengadaan test urine telah diarahkan 
untuk rnendistribusikan produknya hingga sarnpai pene
rirna rnanfaat di daerah sasaran yang diterirnakan kepada 
Kepala Satuan kerja di daerah (Kepala BNNP). Selanjutnya 
rapid test urine yang diterirna diperiksa kondisi dan jurnlah 
barangnya serta diterirna dengan berita acara. 



Selanjutnya, rapid test yang diterima disimpan ditempat 
yang telah dikonsultasikan kepada penyedia jasa atau 
sesuai aturan dalam pedoman/panduan penyimpanan 
rapid test urine yang disediakan oleh BNNP. Dalam proses 
penyimpanan yang direkomendasikan terus dipantau 
dengan pencatatan keluar masuk barang. 

Pemanfaatan rapid test urine dikoordinasikan oleh Tim 
BNNP melalui rapat atau bentuk koordinasi lainnya, baik 
dalam tahap perencanaan, tahap pendistribusian maupun 
pelaksanaan test urine oleh tim Dayamas bagi penyalah 
guna yang terjangkau maupun untuk operasi razia. 

D. Pelaksanaan Test Urine 

Tahapan pelaksanaan test urine 

Pada pelaksanaannya test urine dibagi menjadi beberapa 
tahapan : (1) persiapan, (2) pelaksanaan dan (3) pelaporan 

Test urine dilaksanakan setelah adanya permohonan. 
Permohonan pemohon diajukan kepada Kepala BNN c.q. 
Deputi Pemberdayaan Masyarakat untuk tingkat pusat, 
kepala BNNP untuk tingkat provinsi dan kepala BNNK 
untuk tingkat kabupaten/kota. 

Pemohon adalah pimpinan lembaga/ instansi pemerintah 
atau swasta atau organisasi masyarakat yang mengingin
kan adanya pelaksanaan test urine di lingkungan kerjannya. 

Tahap persiapan 

Setelah menerima permohonan Deputi Dayamas 
memerintahkan Direkutur PSM atau Kepala BNNP / BNNK 
memerintahkan Kabid/Kasi cemas untuk menindaklanjuti. 

Adapun tindak lanjut yang dilakukan antara lain : (1) 
pembentukkan Tim Dayamas; (2) penyiapan administrasi; 
dan (3) rapat persiapan untuk pembagian tugas. 



Pembentukan Tim Dayamas 

Tim Dayamas adalah petugas pelaksana test urine yang 
anggotanya terdiri dari : (a) penanggung jawab, (b) Ketua 
Tim, (c) tim analis laboratorium uji arkoba dan (d) anggota 
yang berasal Satker Cemas BNNP dan BNNK. 

Tim Dayamas dibentuk oleh para penanggungjawab (sesuai 
point (a) di atas, yaitu : Deputi Dayamas di tingkat pusat, 
oleh Kepala BNNP di tingkat provinsi dan Kepala BNNK di 
tingkat Kabupaten/kota. 

Sedang Ketua Tim, sesuai point (b) di atas, terdiri dari : 
Direktur PSM di tingkat pusat, Kabid Cemas di tingkat 
provinsi dan Kasi cemas di tingkat kabupaten/kota. 

Penyiapan administrasi dan perlengkapan 

Penyiapan administrasi dimulai dengan pembuatan surat 
perintah pelaksanaan test urine atas permintaan pemohon. 
Surat perintah ditandatangani penanggungjawab dengan 
masa tugas sampai terlaksananya tugas. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan atau penyiapan 
formulir atau blangko absensi peserta yang terdiri dari : 
absen pengambilan dan absen pengembalian cup/ pot urine. 
Untuk penyiapan perlengkapan alat test urine, antara lain 
disiapkan peralatan-peralatan seperti : (1) rapid test, (2) 
cup/pot urine, (3) masker, (4) tissue dan (5) sarung tangan). 

Bagian penting dari penyiapan administrasi adalah 
pemberian kode pada cup/pot urine dilakukan sesuai 
dengan formulir/blangko absensi pengambilan dan 
pegembalian cup/pot urine; 

Bagian akhir dari penyiapan administrasi adalah penyiapan 
berita acara, yang terdiri dari : (1) serah terima rapid test dan 
cup/pot urine, (2) penyiapan berita acara (BA) kerusakan 
apabila ada alat rapid tes dan cup/ pot urine yang rusak; dan 



(3) penyiapan BA konfirrnasi apabila ada yang terindikasi 
positif untuk dikonfirmasi ke laboratorium uji Narkoba 
BNN. 

Adapun format dan blangko tersebut di atas dapat dilihat 
dalam lampiran-lampiran buku ini. 

Rapat persiapan untuk pembagian tugas 

Pembagian tugas bagi personil yang termaktub dalam surat 
perintah terdiri dari petugas dan wewenangnya, antara Jain: 

a. Bagian administrasi absensi peserta dan penyerahan 
cup/pot urine; 

b. Bagian adrninitrasi pengembalian cup/ pot urine; 

c. Bagian pengawas pada saat pengambilan urine; 

d. Petugas analis untuk pemeriksaan urine 

e. Petugas dokumentasi 

f. Petugas pembuat laporan 

Tahap Pelaksanaan 

Setelah melalui tahap persia pan, test urine dilanjutkan pada 
tahap pelaksanaan, yang diawali dengan koordinasi ketua 
tim dengan pemohon untuk menentukan waktu dan tempat 
pelaksanaan test urine. 

Koordinasi Ketua Tim kepada pemohon 

Dalam acara koordinasi, ketua Tim menyampaikan maksud 
dan tujuan pelaksanaan test urine kepada peserta dan 
pemohon bahwa test urine hanya bersifat pembinaan untuk 
deteksi dini adanya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan 
pemohon. 

Disampaikan pula dalam koordinasi itu, apabila ada peserta 
yang akan melaksanakan test urine sedang mengkonsumsi 
obat-obatan yang dirninta untuk mengkon-frimasikan 
kepada petugas pelaksana urine. 



Apabila terdapat hasil tes yang terindikasi positif urine-nya 
mengandung Narkoba akan dilakukan penelitian lanjutan 
oleh laboratorium uji Narkoba BNN. Lalu, apabila hasil 
penelitian lanjutan dinyatakan positif oleh laboratorium uji 
Narkoba BNN tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan 
hukum (Pro Justicia) tetapi hanya dapat digunakan sebagai 
rekomendasi/ saran untuk rehabilitasi. 

Waktu dan tempat pelaksanaan 

Kemudian sesuai dengan rencana dan koordinasi, Tim 
Dayamas melakukan test urine di tempat pemohon 
sesuai dengan permohonan dan waktu yang ditentukan. 
Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik apabila pemohon 
telah menyiapkan sarana yang dipersyaratkan seperti : 
keter-sediaan toilet/kamar mandi, ruang pemeriksaan 
sampel urine yang tertutup dan ber-AC dan meja absensi. 

Mekanisme Pelaksanaan tes urine : 

Petugas Administrasi 

1. Petugas administrasi mempersiapkan absensi peserta 
dan cup/pot urine yang sudah diberikan kode pot 
sesuai form/blangko di meja absensi; 

2. Petugas administrasi penyerahan cup/pot urine 
memberikan cup/pot urine yang sudah diberikan 
kode pot kepada peserta dan menandatangani form/ 
blangko pengambilan; 

3. Pada saat peserta mengambil urine harus diawasi secara 
cermat oleh ptugas agar tidak tertukar atau dicampur 
air; 

4. Setelah pengambilan urine selesai, sampel urine 
diserahkan kepada petugas administrasi; dan 

5. Petugas kembali menandatangani form/blangko 
pengembalian serta mencatat apakah peserta meng
konsumsi obat-obatan. 



Petugas analis 

6. Petugas anal is melakukananalisis di ruang pemeriksaan 
dengan memakai masker dan sarung tangan dan 
mempersiapkan alat rapid test untuk melakukan 
pemeriksaan sample urine; 

7. Dalam hal hasil test urine yang terindikasi positif, 
petugas dayamas harus menyerahkan kepada 
laboratorium uji Narkoba untuk dilakukan penelitian 
lebih lanjut; 

8. Sample urine yang dinyatakan negatif beserta rapid test 
dikemas dengan baik dimasukkan ke dalam kantong 
sampah dan dibuang di tempat yang aman; 

9. Sampel urine yang diduga terindikasi positif, dikemas, 
dilakban, dan alat rapid test diberikan kode sesuai 
dengan kode cup/pot urine, d ibawa ke labora-torium 
untuk dianalisa ulang oleh petugas analis. 

10. Apabila terindentifikasi hasil tes urine positif, maka 
petugas wajib menganjurkan kepada pemohon atau 
yang bersangkutan untuk melakukan rehabilitasi; dan 

11. Petugas analis menyiapkan berita acara konfirmasi 
untuk ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan 
dan petugas analis serta ketua tim atau yang mewakili 
sebagai saksi; 

12. Apabila pada saat pemeriksaan sampel urine terdapat 
alat rapid test yang rusak, petugas menyiapkan berita 
acara kerusakan dan ditanda tangani oleh petugas 
analis dan ketua tim atau yang mewakili . 

Ketua Tim Pelaksana 

13. Setelah selesai seluruh acara pemeriksaan test urine, 
dibuatkan berita acara serah terima alat rapid test 



dan cup/pot urine dan ditandatangani oleh pimpinan 
pemohon dan ketua tim pelaksana test urine; 

Petugas Dokumentasi dan Pelaporan 

14. Petugas dokumentasi, mendokumentasikan seluruh 
kegiatan pelaksanaan test urine dari awal sampai akhir 

E. Pencatatan dan Pengarsipan 

Pencatatan, menjadi proses penting dalam pelaksanaan test 
urine. Dengan mencatat akan terdokumentasi kegiatan 
kapan, d imana, siapa, bagaimana dan apa hasilnya pada 
waktu dan tempat sesuai catatan. 

Pengarsipan, adalah tindak lanjut dari pencatatan, dimana 
dokumen hasil-hasil test urine, terutama yang positif 
menjadi alat bantu dalam proses hukum dan bukti otentik 
alasan seorang penyalah guna dapat mengikuti proses 
berikutnya, yaitu asesmen dan akhirnya rehabilitasi. 

Tujuan, dari pencatatan dan pengarsipan adalah untuk 
menjawab pertanyaan supervisor yang sewaktu-waktu 
datang melakukan supervisi ke lokasi guna menanyakan 
hal-hal yang berkaitan dengan test urine dan bukti-buktinya. 

F. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan 

Pembinaan, terhadap kegiatan pelaksanaan test urine 
ini dilakukan oleh : Deputi Dayamas di tingkat pusat, 
Kepala BNNP di tingkat provinsi dan Kepala BNNK di 
tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan 
kewenangan masing-masing. 

Bentuk pembinaan bagi yang teridentifikasi positif 
direkomendasi untuk direhabilitasi dengan terlebih dahulu 
dilakukan asesmen untuk menentukan apakah direhabilitasi 
dengan raw at jalan a tau rawat inap. 



Sementara untuk yang negatif dilakukan pembinaan 
berupa pemberdayaan lingkungan anti Narkoba. kemudian 
untuk melihat capaian hasilnya dilakukan dengan kegiatan 
monitoring (baik yang sedang berlangsung maupun 
monitoring lanjutan) dan evaluasi (baik secara semester 
maupun tahunan) 

Pengawasan, , terhadap kegiatan pelaksanaan test urine ini 
juga dilakukan oleh : Deputi Dayamas di tingkat pusat, 
Kepala BNNP di tingkat provinsi dan Kepala BNNK di 
tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan 
kewenangan masing-masing. 

Bentuk pengawasannya dilakukan dengan kegiatan 
monitoring (baik yang sedang berlangsung maupun 
monitoring lanjutan) dim evaluasi (baik secara semester 
maupun tahunan) 

G. Pelaksanaan Pelaporan 

Pelaporan, hasil test disampaikan kepada : Deputi Dayamas 
di tingkat pusat, Kepala BNNP di tingkat provinsi dan 
Kepala BNNK di tingkat kabupaten/kota. 

lsi laporan, dari kegiatan test urine berisi 3 hal, yaitu : (1) 
jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urine; (2) 
jumlah yang hasilnya negatif; dan (3) jumlah yang terindikasi 
positif, jika ada. 

Tindak lanjut laporan, secara tertulis disampaikan oleh 
deputi dayamas di tingkat pusat, Kepala BNNP di tingkat 
provinsi dan Kepala BNNK di tingkat kabupatenjkota 
kepada pemohon yang berisi an tara lain : yaitu : (1) jumlah 
peserta yang sudah melaksanakan test urine; (2) jumlah yang 
hasilnya negatif; (3) jumlah yang terindikasi positif, jika ada; 
dan (4) rekomendasi, yang berupa saran kepada pemohon 
untuk mengarahkan yang bersangkutan melakukan wajib 
lapor diri kepada IPWL terdekat untuk mendapatkan 
perawatan/ rehabilitasi. 



H. Supervisi 

Supervisi akan dilakukan BNN dan BNNP segera setelah 
Rapid Test Urine diterima dan dimanfaatkan. Supervisi akan 
dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan melakukan asesmen 
melalui kuesioner supervisi guna mendapatkan informasi 
terkini dan faktual tentang kondisi pelaksanaan pekerjaan 
dan pemanfaatannya. 

Bentuk Kegiatan Supervisi : 

1. Pemaparan & Penjelasan tentang alur & bagan 
• Materi : Penjangkauan, Kampanye media, Rapid test 

urine dan Pelaporan 
• Metode : tanya jawab & penjelasan 
• Diprioritaskan, dapat menggali masalah, kendala, 

hambatan program baik yang dapat ditanggapi 
pemapar maupun dicatat 

2. Sasaran: 

• Tercapainya Rehabilitasi Penyalah guna sesuai target 

• Terlaksananya program dgn lebih mudah, cepat & 
akuntabel 

• Terlaporkannya hasil update terakhir jumlah 
penyalahguna yg direhabilitasi 

3. Diskusi dengan Peserta : 

• Ka BNNP & Ka BNNK 

• Tim Cemas BNNP & BNNK 

• Peserta lain (Penjangkau & asesor, dll) 
4. Pengisian angket bimtek 
5. Peninjauan-peninjauan lokasi pemasangan kampanye 

media, proses asesmen & pelaporan 
6. Output: pembuatan laporan Bimtek & Dokumentasi 



Bahan Supervisi 

Jumlah Rapid Test 

1. Jumlah diterima 
2. Jumlah yang tersisa 
Terdata tanggal 

....... buah 
.. .... .. .. buah 

......... . buah 

.. ... -.... 2015 

Hasil test Urine 
1. Hasil (+) 

2. Hasil (-) 
3. Hasil rusak 

........ orang 

.. .. .... orang 

........ orang 

Petunjuk : Berilah tanda lingkaran pada (ya atau tidak). Apabila 

dijawab tidak, tulislah alasan mengapa hal itu TIDAK keterangan 
secukupnya 

B. RAPID TEST URINE Ya Tidak 
ALAS AN 
TIDAK 

Apakah rapid test urine 

1. telah diterima, dengan Ya Tidak kondisi utuh, baik & lengkap 
denqan panduan? 
Apakah rapid test 

2. urine diterima sesuai Ya Tidak dengan jumlah volume & 
cadanqannva? 
Apakah penerimaan rapid 

3. 
test urine disertai berita 

Ya Tidak acara penerimaan dan 
oemeriksaan? 
Apakah rapid test urine 

4. yang telah diterima Ya Tidak disimpan di tempat /lokasi 
vana telah dikonsultasikan? 
Apakah penyimpanan rapid 

5. test urine sesuai dengan Ya Tidak kondisi ruang, aman, suhu 
terukur & diawasi oetuaas? 
Apakah penyimpanan rapid 

6. test urine tercatat jumlah & Ya Tidak 
peruntukkannya? 
Apakah pemanfaatan 

7. rapid test urine dirapatkan Ya Tidak 
oemanfaatannva? 

8. Apakah test urine dibagikan Ya Tidak kpd BNNK? 



BABIV 
PENUTUP 

Penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam P4GN 
khususnya Kampanye Media, penjangkauan dan test urine 
bagi penyalah guna Narkoba dalam rangka rehabilitasi 100.000 
penyalah guna Narkoba ini merupakan suatu upaya dalam 
menyediakan acuan yang dapat digunakan oleh petugas yang 
melaksanakan tugas dan fungsi Kampanye Media, penjangkauan 
dan test urine. 

Dengan adanya pedoman pemberdayaan masyarakat dalam 
P4GN ini diharapkan setiap petugas dapat mendampingi klien 
dalam proses penjangkauan dan test urine sampai mendapat
kan keputusan akhir apakah rawat a tau rawat jalan. 

Diharapkan buku pedoman pemberdayaan masyarakat dalam 
P4GN ini dapat memberikan manfaat memandu pelaksanaan 
kegiatan, meningkatkan kepedulian dalam pelayanan dan 
menyumbang keberhasilan program nasional merehabilitasi 
100.000 penyalah guna Narkoba tahun 2015. 
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LAMPIRAN 



LAMPIRANI 

Daftar Lembaga Rehabilitasi Out Reach Center (ORC) Non 
Terapeutic Community (TC) Komponen Masyarakat yang 
Mendapatkan Dukungan Penguatan Pelayanan Tahun 2013. 
Daftar lembaga rehabilitasi ORC non TC komponen masyarakat yang 
mendapatkan dukungan penguatan pelayanan tahun 2013 adalah sebagai 
berikut : 

NO PROVINSI LEMBAGA ALAMAT GP BENTUK 

1 2 3 4 

1. Sumatera Yayasan JL DANAU AmriYahya l ORC 
Utara Galatea Medan MARSABUT N0.79 A 0813.6146.0267 

MEOAN 20117 

Yayasan Caritas Jln. Sei Asahan No. Eka I 0815.7307.3445 ORC 
PSE Medan 42, Medan 20131 
(Cordia) 

Yayasan Medan JL Jamin Ginting Eban I 0878.6772.0288 ORC 
Plus Pasar VII No.45 

Padang Bulan Medan 

2. Riau Yayasan Siklus Jln. Akasia I Bakau Bobby I ORC 
Ujung No. 36 0838.9003.7690 
Tangkerang Timur, 
Pekanbaru, Riau 

3. Jambi Yayasan Sikok Jl. Dara Jingga No.49 Suminah I ORC 
Jambi 36143 0812.7430.0312 

4. Kepulauan Yayasan Embun Jln. Raya Ali Haji , Sudarwanto I ORC 
Riau Pelangi Kompleks Ruko 0852.7200.1222 

Roma Sumatra Blok 
A No. 04, Nagoya, 
Salam 29432 

Yayasan Untas Kompleks Ruko Hang Pieler / ORC 
Nusa Tuah Blok B No. 3, 0813.6466.5463 

Lt. 2, Legenda Batam 
Center · Batam, 
Kepulauan Riau 
29432 

5. Sumatera Yayasan lntan Jl. Mayor Salim Syahri l ORC 
Selatan Maharani Batubara Lorang 0815.3274.7855 

Pendopo No. 164F 
RT 02101 Sekip 
Ujung Palembang, 
Sumatera Selatan 
30137 



6. Bengkulu Yayasan Kipas Sekr: Jln Sukamo Meny I 0852.6763.6005 ORC 
Halla 5, No. 3 Anggut 
Alas, Bengkulu 
38222 
Rehab: Jln. Hibrida 
VII No. 54 Kel 
Sidomulyo Kec. 
Gading Cempaka, 
Kola Bengkulu 38229 

7. Sumatera Yayasan New Jln. H. Abdul Manan Herman Rasyid I ORC 
Barat Padu Jiwa No. 1, RT. 01101 , Kel. 0813.6429.5764 

Campago Guguk 
Sulek Kec. MKS, 
Kola Bukit Tinggi , 
Sumatera Barat 

8. Ban ten Yayasan Bina Jl. Raya Kresek KM Bambang 199033807 ORC 
Muda Gemilang 01 Kp. Pakuhaji RT 

03106 Desa Tobat 
Kecamatan Balaraja, 
Kab. Tangerang, 
Banten 

9. DKI Jakarta Yayasan Jln. Kampung Bali 28 Pungky I ORC 
Kambal Care No. SA Tanah Abang, 0812.8204.728 
(YPI Jakarta) Jakarta Pusat 
Yayasan Jl. Kikir No. 72 Rt Ahmad i ORC 
Karis rna 07104 Kampung 0815.800.7047 

ambon Kec. 
Pulogadung 13210 

10. Jawa Barat PEKA Jl. Cifor No.50 Ucok I 0821 .1211.8030 ORC 
Sindang Barang Jero, 
Bogor 16117 

Yayasan Kasih Jln. Patuha Raya Basuki / ORC 
Indonesia Blok 21 No. 7 RT. 0813.9965.1006 

15 RW. 05 Kel. 
Kayuringin Jaya Kec. 
Bekasi Selatan, Kota 
Bekasi 17144 

11 . Jawa Tengah MilraAlam Jl. Arif Rahman Watidi / ORC 
Hakim No.66 0857.4291.7839 
Kepunton Tegal 
Ha~o Jebres 
Surakarta 571281 
Jl. Batara Bromo 
E-3 Perum. Gentan 
Wyakta Gentan Saki 
Sukoha~o 57194 

12. Jawa Timur Bina Hati Jl. Barata Jaya XVIII Temma / ORC 
No.50 Sby 60284 0812.3183.0011 

Bambu Jl. Salak Tengah II Andrianus I ORC 
Nusantara No.1 Madiun, Jawa 0817.375.073 

Timur 



13. Kalimantan Yayasan Laras Jl. Swandi No. Andi M I 0811.553.667 ORC 
Timur 46 Samarinda, 

Kalimantan Timur 
75123 

14. Kalimantan Yayasan Jln. Gunung Merapi Erki I 0852.5225.5229 ORC 
Barat Merah Pulih No. 89 Singkawang 

Singkawang 

15. Sulawes i AmanatMuda Jl. Letjend. Darmawi I ORC 
Barat Hertasning No.141 0821 .9060.0105 

Kasiwa Mamuju, 
Sulawesi Barat 91511 

16. Sulawes i NOID Kendari Puskesmas Jatiraya Nirmawati / ORC 

Tenggara Jl. Rambutan Kel. 0852.4193.8584 

Wowawanggu Kec. 

Kadia Sulawesi 

Tenggara 93117 
Family Rekan Jln. La Ode Hadi No. Syamsul Bachri I ORC 

Sebaya 09, Kendari, Suttra 0813.3474.4468 

17. Sulawesi YKP2N Jl. Adiyaksa Raya Andi S I 0812.426.3585 ORC 

Selatan No.11 Kel. Masale, 

Makasar, Sulawesi 

Selatan 90222 

18. Bali Yayasan Dua Jl. Narakusuma No. Yusuf I 0856.6633.007 ORC 

Hati Bali 44, Tanjung Bungkak, 

Denpasar Timur · Bali 

80235 
19. Maluku LPPB (Lembaga Waiheru, Belakang Madina / ORC 

Pengabdian kantor Karantina lkan 0813.1701 .2797 
Pemuda I kantor BIP Ambon 
Bangsa) 97233 

20. Nusa Aksi NTB Jln. Jember 3 No. 19 Frederik / ORC 
Tenggara B, BTN Taman Baru, 0818.0370.0511 
Barat Mataram · Nusa 

Tenggara Barat 
Rumah JL. Jendral Sudirman Wirawan / ORC 
Dampingan Gg.Solor, Gegulu 0817.5745.671 
Lentera Barat, Rembiga 

Mala ram 

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2014 



CONTOH LEMBARAN SERAH TERIMA PENYAtAH GUNA OENGAN STEMPEL DARI PANTI REHABILITASI SEBAGAI 

PENERIMA PESERTA PROGRAM 

BERITA SERAH TERIMA PENYALAH GUNA IPESERTA PROGRAM! 

Pada hari ini, .... (1) ... tanggal . .. (2) .. .. , bertempat di .... (3) .... , dilakukan serah terima 

penyalah guna Narkoba (sebagai Peserta Program Rehabilitasi) oleh Penjangkau 
BNNP I BNNK .... (4) ... 

Nama : ... .. .. .. .... ... ... .. ........... ... .... (LIP) 
Penunjuk Tugas 

No. KTP 

Alamat/ No. HP 

: Kepala BNNP I BNNK .. .. (4) .. 

Menyerahterimakan Peserta Program Rehabilitasi kepada : 

Nama : ... ......... .... ............... .. ..... (LIP) 
Keterangan : 
(1) diisi hari 

Jabatan 

Asallnstansi 

Alamat/ No. HP 

(2) diisi tanggal 
(3) diisi kantor 
(4) diisi kota 

Dengan daftar Nama-nama tersebut di bawah ini : 

(5) ditambah susuai jumlah 
(6) dibubuhi cap instansi 

1. ............ alamat. .... . .... .. ........ ............. No HP .. . 

2. . ...... alamat... .............................. .. .. ..... No HP .. . 

3. . ... .. alamat. ........... .................. ........ .. ... .. ..... No HP. 

4. . ...... .Dst. 

Demikian Berita Serah Terima ini ditandatangani kedua belah pihak. 

Penyerah Peserta Program 
ttd 

(Nama Penjangkau) 

Penerima Peserta Program 
ttd 

(Nama Penerima di Panti Rehab) 
.... (6) .. 



BERITA ACARA SERAH TERIMA RAPID+ BOTOL URINE 
NOMOR : BAI NI/2015/Dit. Pertamas (contoh) 

Pada Hari ini. .. (1) ... tangga1. .. (2) .. Bulan ... (3) ... Tahun ... (4) ... Jam ... (5) .. . , saya Yang 
bertanda Iangan di bawah ini : 

1. Nama 
Pangkat Nrp/Nip 
Jabatan 
Satker 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Telah menyerahkan Rapid Test+ Botol Urine sebanyak .. (6) .. Pcs 
Kepada: 

2. Nama 
Pangkat NIP/NRP 
Jabatan 
Satker/lnstansi 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, 

Keterangan : 
(1) diisi hari 
(2) diisi tanggal 
(3) diisi bulan 
(4) diisi tahun 
(5) diisi jam 
(6) diisi jumlah 
(7) diisi instansi 

untuk menerima Rapid Test + Botol Urine sebagai alat untuk melaksanakan Test Uji 
Narkoba di lingkunganflnstansi ... (7) ... dalam kegiatan Gerakan Rehabil itasi 100.000 
Penyalahguna Narkoba Tahun 2015, dan upaya P4GN melalui Test Urine, Adapun 
pelaksanaanya sebelum diserahkan dari pihak Pertama oleh pihak kedua dilakukan 
penghitungan kembali kemudia setelah selesai melaksanakan kegiatan agar pihak 
Kedua segera melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat BNN (contoh) , pada kesempatan pertama. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya, dan dapat diper-gunakan 
sebagaimana mestinya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal 
tersebut di alas. 

Yang Menerima Barang Yang Menyerahkan Barang 

Mengetahui 
a.n Direktur Peran Serta Masyarakat 

Kasubdit Lingjamas 



BERITAACARA KERVSA!<AN RAPID+ BOTOL URINE 
NOMOR: BAI NI/2015/Dit. Pertamas (contoh) 

Pada hari ini. .. (1) .. tanggal .. (2) .. Bulan .. . (3) .. Tahun ... (4) ... Jam ... (5) ... , yang bertanda 
tangan di bawah ini : 

1. Nama 
Pangkat NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

Bersama-sama dengan : 

1. Nama 
Pangkat NIP/NRP 
Jabatan 
Satker/lnstansi 

2. Nama 
Pangkat NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

3. Nama 
Pangkat NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

Keterangan : 
(1) diisi hari 
(2) diisi tanggal 
(3) diisi bulan 
(4) diisi tahun 
(5) diisi jam 
(6) diisi instansi 
(7) diisi jumlah awal 
(8) diisi jumlah yg rusak 

Telah melakukan pemeriksaan sampel urin di lnstansi ... (6) ... dengan menggunakan 
rapid test dan botol cup urine sebanyak ... (7) .. pcs. Kemudian saat di pergunakan terdapat 
kerusakan pada rapid test sebanyak ... (S) ... pcs,.sehingga dilakukan konfirmasi ulang 
dengan menggunakan rapid test lain dalam jumlah yang sama dengan yang rusak untuk 
mendapatkan hasil yang akurat. 

Untuk rapid test yang rusak dilakukan pemotretan kemudian dimusnahkan dengan cara 
dibuang ditempat sampah mengingat rapid test tersebut sudah tidak bisa disimpan. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal 
tersebut di atas. 

Saksi-saki Be rita Acara Yang Membuat, 
1. ·· ·· ····· ······ ···· ·····-··-······· - · 
~ ·· ···· ··· ···- ··· ··· ···· 

3. . .. .... .. ... ·· ····· · 
4. ···· ··· ····· ·· ············ 



BERITAACARA KONFIRMASI SAMPLE URINE 
NOMOR: BAI NI/2015/Dit. Pertamas (contoh) 

Pada Hari ini. .. (1 ) .. . tanggal .. (2) .. Bulan ... (3) .. .Tahun ... (4) .. . Jam ... (5) ... , saya yang 
bertanda Iangan di bawah ini : 

1. Nama 
Pangkal NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

Bersama-sama dengan : 

1. Nama 
Pangkat NIP/NRP 
Jabatan 
Salker/lnstansi 

2. Nama 
Pangkat NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

Keterangan : 
(1) diisi hari 
(2) diisi tanggal 
(3) diisi bulan 
(4) diisi tahun 
(5) diisi jam 
(6) diisi lokasi 
(7) diisi nomor kode 

Telah melakukan pemeriksaan sample urine dalam rangka screening di. .. (6) ... pada 
hari, tanggal, bulan lersebut di atas, Kemudian ditemukan sample urine dengan 
nomor kode .. . (?) ... yang diduga mengandung golongan Narkotika, Selanjutnya sample 
urine tersebut dibawa ke Laboralorium BNN untuk diadakan pendalaman/konfirmasi 
dengan cara sample urine yang ada di dalam cup urine berkode dibungkus rapat 
dengan lakban dan dibuatkan berita acara konfirmasi dengan disaksikan oleh : 

Nama 
Pangkat NRP/NIP 
Jabatan 
Satker 

Demikian Be rita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat di pergunakan 
sebagaimana mestinya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal 
tersebut di atas. 

Saksi-saki Berita Acara Petugas Pemeriksa 

1. ···· ·· ·· ··············· 
2. 
3. ····· ····· ········· ······· · ...... .... ..... . 
4. 










	1_0023_replace_cover_Page_01
	1_0023_replace_cover_Page_02
	1_0023_replace_cover_Page_03
	1_0023_replace_cover_Page_04
	1_0023_replace_cover_Page_05
	1_0023_replace_cover_Page_06
	1_0023_replace_cover_Page_07
	1_0023_replace_cover_Page_08
	1_0023_replace_cover_Page_09
	1_0023_replace_cover_Page_10
	1_0023_replace_cover_Page_11
	1_0023_replace_cover_Page_12
	1_0023_replace_cover_Page_13
	1_0023_replace_cover_Page_14
	1_0023_replace_cover_Page_15
	1_0023_replace_cover_Page_16
	1_0023_replace_cover_Page_17
	1_0023_replace_cover_Page_18
	1_0023_replace_cover_Page_19
	1_0023_replace_cover_Page_20
	1_0023_replace_cover_Page_21
	1_0023_replace_cover_Page_22
	1_0023_replace_cover_Page_23
	1_0023_replace_cover_Page_24
	1_0023_replace_cover_Page_25
	1_0023_replace_cover_Page_26
	1_0023_replace_cover_Page_27
	1_0023_replace_cover_Page_28
	1_0023_replace_cover_Page_29
	1_0023_replace_cover_Page_30
	1_0023_replace_cover_Page_31
	1_0023_replace_cover_Page_32
	1_0023_replace_cover_Page_33
	1_0023_replace_cover_Page_34
	1_0023_replace_cover_Page_35
	1_0023_replace_cover_Page_36
	1_0023_replace_cover_Page_37
	1_0023_replace_cover_Page_38
	1_0023_replace_cover_Page_39
	1_0023_replace_cover_Page_40
	1_0023_replace_cover_Page_41
	1_0023_replace_cover_Page_42
	1_0023_replace_cover_Page_43
	1_0023_replace_cover_Page_44
	1_0023_replace_cover_Page_45
	1_0023_replace_cover_Page_46
	1_0023_replace_cover_Page_47
	1_0023_replace_cover_Page_48
	1_0023_replace_cover_Page_49
	1_0023_replace_cover_Page_50
	1_0023_replace_cover_Page_51
	1_0023_replace_cover_Page_52
	1_0023_replace_cover_Page_53
	1_0023_replace_cover_Page_54
	1_0023_replace_cover_Page_55
	1_0023_replace_cover_Page_56
	1_0023_replace_cover_Page_57
	1_0023_replace_cover_Page_58
	1_0023_replace_cover_Page_59
	1_0023_replace_cover_Page_60

