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Kata Pengantar 

Kita panjatkan puji dan syukur KehadiratTuhan Yang Maha Esa, karena alas 

rahmatdan karunianya Direktorat Diseminasi lnformasi, Oeputi Bidang Pencegahan 

Ieiah dapat menyusun dan menerbitkan Buku Standar Prosedur Kerja Diseminasi 

lnformasi melalui Media E/ektronik. Buku ini disusun dan dirancang agar dapat 

digunakan sebagai acuan oleh para petugas dan pelaksana dalam mengelola 

kegiatan Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan. 

Secara garis besar buku ini berisi kegiatan pokok, dan langkah-langkah 

kegiatan yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana kegiatan Diseminasi lnformasi 

P4GN Bidang Pencegahan baik di BNN, BNNP, dan BNNK/Kota, Secara teknis 

buku ini juga mengulas tentang dasar-dasar pelaksanaan kegiatan penyebarluasan 

informasi, khususnya dalam ruang lingkup Program P4GN Bidang Pencegahan. 

Harapan kami, buku standar prosedur kerja ini dapat bermanfaat dan dapat 

terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi sasaran 

bidang pencegahan, dengan demikian peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

bidang pencegahan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi. 

Kepada semua pihak yang terlibat baik sebagai Narasumber, Tim Penyusun, 

dan Panitia Pelaksana yang telah beke~a menyusun buku ini, kami menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih. Kami menyambut baik kritik dan saran untuk 

perbaikan buku ini di masa yang akan datang. 

PERPUSTAKAAN BNN Rl 
TGL DITERIMA : 
No. INDUK : 
No. KODE BUKU : flo c.ra . 4ol a 'lou f 
SUMBER : 
HARGA BUKU : 
PARAF PETUGAS 

Jakarta, Desember 2011 

Direktur Diseminasi lnformasi 

""'~~ .. ' 

rjen Pol. Drs. .M. Kurniawan., SH., MH 
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SAMBUTAN 
DEPUTIPENCEGAHAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam rangka pelaksanaan Program P4GN 
secara Nasional untuk mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba~, perlu dilakukan 
berbagai upaya yang terkoordinasi, terintegrasi, menyeluruh dan terpadu baik di tingkat 
pusat maupun daerah. 

Sejalan dengan itu pula organisasi BNN yang semakin berkembang hingga ke tingkat 
Kabupaten dan Kota secara vertical sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
perlu ditunjang oleh manajemen pelaksanaan kegiatan yang terarah. Untuk itulah 
diperlukan adanya pedoman atau petunjuk yang dapat menuntun seluruh pelaksana 
P4GN menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Buku ini disusun selain sebagai pelengkap dan menjadi bagian dari manajemen 
Program P4GN di Bidang Pencegahan, juga sekaligus sebagai acuan bagi para petugas 
BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota untuk memudahkan para pengelola dan pelaksana 
kegiatan diseminasi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , sehingga 
kegiatan Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan baik di tingkat Pusat maupun 
Oaerah dapat terlaksana secara sistematis dan tepat waktu. 

Penyusunan buku ini memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari penyiapan 
materi , pengumpulan bahan, penulisan dan pembahasan dalam beberapa kali 
pertemuan baik secara internal di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan maupun 
dengan melibatkan unit kerja lain dan narasumber terkait. Semua itu dikhususkan tidak 
lain untuk menuju kearah pengelolaan kegiatan Diseminasi lnformasi yang lebih baik 
dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran 
dalam penyusunan buku prosedur kerja ini, saya mengucapkan terima kasih disertai 
harapan semoga hasil kerja bersama kita melalui penyusunan buku ini, akan bermanfaat 
sekaligus sebagai bagian dari amal ibadah untuk kita semua demi mewujudkan 
~ Indonesia Negeri Bebas Narkoba~ . yang bebas dari ancaman bahaya penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba. 

Jakarta, Desember 2011 

Deputi Pencegahan 
Badan Narkotika Nasional 

Yappi Manafe 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

lnformasi yang disebarluaskan atau didiseminasikan akan bermanfaat 

bagi seseorang apabila informasi tersebut memberi nilai pengetahuan baru bagi 

pemakainya (nilai tambah). Banyaknya informasi yang muncul di dunia 

ilmu pengetahuan seperti bidang teknologi, sosial. kesehatan, budaya, maupun 

pendidikan sering kali membuat semakin sulit orang untuk memperoleh 

informasi yang tepat baginya, atau dengan kata lain semakin sulit untuk 

memperoleh informasi yang dapat langsung dimanfaatkan. Dengan demikian hal 

yang sangat dibutuhkan dan yang paling penting da ri suatu informasi ada lah 

penyajian informasi dan penyebarluasan ( diseminasi) informasi dalam 

bentuk suatu kemasan yang bermanfaat dan tepat bagi pemakai. Hal ini lah 

yang menjadi tantangan bagi petugas pengelola dan pelaksana informasi untuk 

menyediakannya. 

Kea nekaragaman kreatifitas, inovasi serta kecepatan penyediaan informasi 

sebagaimana halnya info rmasi tentang Program Pencegahan, Pemberantsan, 

Penyalahgunaan dan Pereda ran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pencegahan sangat 

diperlukan. Selain itu diperlukan Sumber Daya Man usia (SDM) yang professional 

dalam mengelola dan melayani masya rakatfkhalayak sebagai pemakai informasi. 

SDM dituntut profesional, dalam hal ini adalah cepat tanggap terhadap 

perkembangan kebutuhan dengan menyajikan informasi yang dibutuhkan, 

mengikuti kemajuan dan perkembangan terutama di bidang sarana teknologi 

informasi dan telekomunikasi. 

lnformasi perlu dikemas ulang agar dapat secara langsung dimanfaatkan 

oleh khalayak/sasaran sebagai pemakai atau pengguna informasi tanpa harus 

mengumpulkan, memilih atau mengolah terlebih dahu lu. Setelah informasi 

dikemas ulang, perlu diperhatikan penyebarannya atau diseminasi informasi. 

Prosedur Kerja Stan dar ini menguraikan ten tang tata laksana kegiatan diseminasi 

info rmasi melalui tahapan atau proses pengemasan ulang informasi yang 

merupakan kewajiban dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang 



Pencegahan BNN cq Direktorat Diseminasi lnformasi di Pusat, dan oleh seluruh 

jajaran BNN Provinsi dan BNN KabupatenfKota yang mempunyai tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pengelola informasi P4GN Bidang Pencegahan. 

Selain itu dalam buku ini dijelaskan pula tentang kemasan-kemasan 

informasi penting dan perlu diupayakan ketersediaanya untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai, yang kemudian disajikan baik melalui media elektronik 

rnaupun non elektronik. Diharapkan kemasan-kernasan inforrnasi tersebut 

se lain sebagai bahan publikasi, juga sebagai informasi yang dapat menambah 

wawasan para pengelola dan pelaksana informasi P4GN Bidang Pencegahan, 

serta sekaligus memberikan nilai tambah bagi peran petugas informasi dan 

solusi bagi pelaksananya. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Memberikan pedoman dasar dan urutan tindakan kepada para perencana 

dan pelaksana Program P4GN Bidang Pencegahan dalam proses pelaksanaan 

kegiatan diseminasi atau pemberian in fo rmasi pemberian informasi kepada 

seluruh masyarakat. 

b. Sasaran 

Perencana dan pelaksana Program P4GN untuk mampu rnengembangkan dan 

melaksanakan proses pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba dengan pendekatan KIE secara intensif, efektif, 

efisien dan berhasil guna. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup tata cara penyabarluasan (diseminasi) informasi P4GN 

Bidang Pencegahan dengan pendekatan KIE yang se lanjutnya disebut Prosedur 

Kerja Stan dar Diseminasi Informasi ini adalah penyebarluasan informasi Melalui 

Media Elektronik yang meliputi : Tujuan, ldentifikasi Sasaran, Penyusunan 

Pesan, Penetapan Media, dan Langkah kegiatan serta Pemantauan dan Evaluasi. 

1.4. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010tentang Bad an Narkotika Nasional. 

PROSWU RK F. R!ASTANOAR OJSEMJNASJJN FORMASJP4GN 
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3. lnstruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas 

Bidang P4GN Tahun 2011-2015 

4. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah. 

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. 

1.5 Pengertian 

a. Prosedur Kerja, ada lah suatu proses pengelolaan kerja yang terencana, 

tersusun, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

b. Program P4GN, adalah serangkaian usaha pemerintah untuk melaksanakan 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan prekusor narkotika dan mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari 

ancaman bahaya narkoba. 

c. Pencegahan, adalah upaya yang dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum sesuatu 

yang tidak diharapkan terjadi, dalam ruang lingkup pencegahan bahaya 

narkoba, pencegahan adalah upaya untuk mengurangi adanya permintaan dan 

kebutuhan narkoba. Apabila permintaan dapat dicegah yang akhirnya berhenti, 

persediaan juga akan berhenti, termasuk pasarnya. 

d. Diseminasi lnformasi P4GN adalah suatu tata cara pemberian informasi 

tentang bahaya narkoba dengan pendekatan KIE sebagai proses kegiatan 

penyampaianfpenyebarluasan ( diseminasi), dan penerimaan pesan ten tang 

bahaya narkoba untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, 

wawasan, dan kemampuan khalayak sasaran dalam kerangka mengubah dan 

membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju terjadinya 

proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. 

e. Komunikasi, adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari 

komunikator kepada komunikan hingga diperoleh kesatuan persepsi yang sa rna 

atas informasi a tau pesan yang disampaikan. 

Informasi, adalah suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan, yang berupa data, fakta, rumusan, gagasan, konsep, kebijakan, 

aturan, standar; norma, pedoman atau acuan yang diharapkan dapat diketahui, 

dipahami, diyakini, dan diimplementasikan oleh komunikan. 

PROSEOURKERIASTANDARDISEMINASIINFORMASIP4GN 
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g. Edukasi, adalah suatu proses kegiatan yang terukur untuk mendorong 

terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap, dan perilaku khalayak 

sasaran mengenai suatu kegiatan secara wajar, sehingga khalayak bersedia 

dan dapat melaksanakan yang disertai tanggung jawab atas keberhasilan dan 

atau kegagalannya, pelembagaan dan pembudayaan program P4GN sebagai 

kebutuhan bersama. 

PROSEDU RKERIA STA N DAR D I S ~MINASl iNFORMASIP<4GN 
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BAB II 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 
PROGRAM P4GN BIDANG PENCEGAHAN 

TAHUN 2011-2015 
DAN 

STRATEGI DISEMINASIINFORMASI 

2.1. Kebijakan Nasional Program P4GN 2011-2015 

Dalam rangka mendukung pencapaian sa saran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-201 5, arah kebijakan dan 

strategi Badan Narkotika Nasional melalui Program Pencegahan, Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun 

dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat 

dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara mend orang peran serta 

masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. 

c. Memfasili tasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan 

danfata u pecandu narkoba.Strategi yangdilakukan dengan cara meningkatkan 

kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna danfatau 

pecandu narkoba. 

d. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba baik dari Luar maupun Dalam Negeri. Strategi yang dilakukan 

dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan 

narkoba. 

e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika 

Nasional. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun budaya organisasi 

yang menjunjung tinggi Good Governance di lingkungan Badan Narkotika 

Nasional. 



Kebijakan dan strategi BNN melalui Program P4GN tersebutdilaksanakan dalam 

bentuk program operasional dan program dukungan manajemen serta program 

dukungan teknis lainnya. 

Pencapaian lndikator Kinerja Utama pacta Program Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis Lainnya tersebut ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN 

b. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia 

c. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 

d. Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan 

Pengelolaan Sarana Prasarana 

e. Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 

Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan lnformasi P4GN 

g. Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba 

h. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 

Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah. 

Salah satu program dan kegiatan yang bersifat operasional yang dilaksanakan 

oleh BNN sebagaimana basil Restrukturisasi Program dan Kegiatan oleh Pemerintah 

adalah Program Bidang Pencegahan dengan Indikator kinerja utama yang telah 

ditetapkan untuk program dan kegiatan P4GN bidang pencegahan adalah: 

Persentase siswa, mahasiswa, pekerja swasta dan pegawai pemerintah yang 

bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 

Persentase Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 

kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba 

Sejalan dengan tuntutan program dan perkembangan lingkungan strategi 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu ditetapkannya 

strategi untuk mencapai sasaran Program P4GN Bidang Pencegahan secara lebih 

terarah dan berdampak langsung terhadap upaya penurunan angka prevalensi 

penyalahgunaan narkoba. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka 

ditetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Program P4GN melalui Instruksi 

Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Sesuai lnstruksi Presiden tersebut Program P4GN 

Bidang Pencegahan untuk tahun 2011 sfd tahun 2015, lebih difokuskan pada 

upaya untuk : 

Menjadikan siswafpelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki 

pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba. 
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Menjadikan para pekerja pemerintah dan swasta memiliki pola pikir, sikap 

dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Namun demikian, dengan besarnya jumlah sasaran dan luasnya jangkauan 

wilayah serta beragamnya masyarakat, maka cakupan upaya pencegahan tetap 

harus diimbangi dengan penggarapan lingkungan strategi lainnya yaitu keluarga, 

institusi kemasyarakatan, keagamaan, komunitas rentan, dan media masa. 

2.2. Operasional Program P4GN Bidang Pencegahan 

Operasional Program P4GN Bidang Pencegahan secara umum diarahkan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengubah sikap 

dan perilaku masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat menyadari, 

memahami, dan meyakini atau imun bahwa upaya pencegahan merupakan 

salah satu kebutuhan untuk mengatasi masalah ancaman dampak buruk akibat 

penyalahgunaan narkoba yang dihadapi bersama. 

Oleh karena itu, program dan kegiatan di bidang pencegahan harus mampu 

menumbuhkan motivasi, melalui pemberian advokasi, dan pelayanan diseminasi 

informasi yang berkualitas, da lam arti program pencegahan baik advokasi 

maupun diseminasi informasi harus berorientasi kepada upaya memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Secara leb ih khusus kegiatan advokas i dan diseminasi 

informasi P4GN bidang pencegahan harus dilakukan secara profesional, 

informatif, terbuka, ras ional, jujur, dan mempunyai rujukan yang benar, tepat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sasaran operasional bidang pencegahan adalah meningkatnya jumlah 

masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penya lahguna narkoba di 

bawah 2,21% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian yang menjadi 

target a tau sasaran uta rna bidang pencegahan adalah seluruh lapisan masyarakat 

yang bel urn terkontaminasi bahaya penyalahgunaan narkoba. 

Sebagaimana dituangkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang lmplementasi Kebijakan Nasional P4GN, untuk se lama 5 (lima) 

tahun kedepan yaitu Tahun 2011~2015, operasional bidang pencegahan lebih 

memfokuskan pada upaya untuk menjadikan Siswa f Pelajar dan Mahasiswa 

serta Para Pekerja agar memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
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Subjek di bidang pencegahan, disamping Badan Narkotika Nasional sendiri 

dalam hal ini adalah Deputi Bidang Pencegahan sebagai Leading Sector adalah 

seluruh Elemen Masyarakat yang mempunyai komitmen, baik secara individu, 

Kelompok / Organisasi masyarakat, Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. 

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan program dan kegiatan bidang 

pencegahan yang berkualitas, maka upaya pencegahan yang dilaksanakan 

melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), diarahkan kepada 

upaya yang bersifat koordinasi, keterpaduan, dan kemitraan antara Jnstitusi 

Pemerintah, Organisasi Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk di 

dalamnya Tokoh/Pemuka Masyarakat. Untuk merespon maksud tersebut, maka 

dilaksanakan kegiatan Diseminasi lnformasi yang diharapkan dapat mencapai 

tujuan program P4GN bidang pencegahan. 

2.3. Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik 

1. Arah Kegiatan 

Arah kegiatan diseminasi informasi melalui media elektroniksama halnya 

juga dengan arah kegiatan diseminasi informasi melalui media elektronikyaitu 

diharapkan dapat diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyesuaian dengan kebu tuhan wilayah, yaitu mengarahkan seluruh 

diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan kepada penyebaran pesan 

bahaya narkoba yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan aspi rasi 

masyarakatnya dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan upaya 

pencegahan sebagai kebutuhan bersama. 

b. Peningkatan kualitas pelayanan, yaitu dengan menetapkan kriteria 

diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan yang diukur dari 

kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu, yang dapat 

memberikan kejelasan bagi khalayak sasaran dan para pelaksana. Pelayanan 

diseminasi informasi menempatkan para pengelola dan pelaksana tidak 

saja penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sumber informasi sekaligus 

sebagai penggerak masyarakat untuk mengcmbangkan persepsi yang sama 

tentang upaya pencegahan. 

c. Penataan jaringan, yaitu membangun jaringan melalui sarana multimedia 

dengan mcngembangkan penyebaran informasi melalui KIE-Massa, KIE

Kelompok, KIE-Perorangan, dan Konseling sebagai satu kesatuan jaringan. 
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KIE Perorangan dan Konseling dilaksanakan pada tingkat lapangan 

sebagai kelanjutan dari KIE-Massa dan KIE-Kelompok yang menekankan 

pada penataan jaringan di tingkat lapangan melalui pembinaan dan 

pendayagunaan institusi setempat. 

d. Desentralisasi Pengelolaan, yaitu pengembangan dan pengelolaan 

diseminasi informasi melalui pendekatan desentralisasi sesuai dengan 

kebutuhan khalayak sasaran yang spesifik dan variatif. 

e. Kemitraan Dalam Pengelolaan, yaitu pengembangan hubungan kemitraan 

yang saling mendukung dan saling menguntungkan antara institusi 

pemerintah, LSOM, swasta, dan masyarakat, terutama dalam menggali 

sumber pendanaan, sarana, dan tenaga. 

Selain hal di atas, kegiatan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

yang diupayakan agar: 

a. Konsjstensj Terbadap l!paya Dasar Pencegahan yaitu pelembagaan dan 

pembudayaan setiap upaya pencegahan bahaya narkoba sebagai kebutuhan 

bersama. Artinya, berbagai pihak harus memperoleh kesempatan untuk 

mengambil prakarsa, merencanakan, dan melaksanakan diseminasi 

informasi P4GN bidang pencegahan serta menilai kontribusi yang telah 

disumbangkan sebagai kebutuhan bersama. Oleh karena itu, sikap dan 

perilaku setiap individ u, pejabat, pimpinan, pengelola institusi, kader 

organisasi. dan tokoh masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan 

masyarakat a tau penduduk sebagai penerima manfaat Program P4GN. 

b. Segmentasi Kbalayak Sasaran analisis terhadap karakteristik khalayak 

sasaran untuk menentukan segmen khalayak sasaran harus menjadi 

perhatian yang lebih tinggi karena sangat menentukan ketepatan langkah 

berikutnya yaitu pemilihan isi pesan, penggunaan media, dan penetapan 

strategi pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

c. Pengembangan Suasana Keterbukaan penyampaian atau penyebaran 

pesan dan pelayanan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

harus dilaksanakan secara terbuka dengan mengembangkan dialog dua 

arab, sedangkan informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, utuh, 

dan sempurna. Hal ini sejalan dengan maraknya tuntutan demokratisasi, 

transparansi, dan penghargaan terhadap HAM, setiap individu berhak 

memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan akurat sebagai dasar 



dalam bersikap dan menentukan langkah-\angkah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

d. Keseragaman dan Keterpadqan !sj Pesan pelayanan diseminasi informasi 

P4GN bidang pencegahan harus dilaksanakan secara bertahap yang 

saling mendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseragaman dan 

keterpaduan isi pesan. lni dimaksudkan agar khalayak tidak dibingungkan 

oleh perbedaan pesan yang dapat mengembangkan ketidakpercayaan. 

Selanjutnya agar kegiatan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

dapat mencapai tujuan yang optimal. maka dalam pelaksanaannya perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mendekatkan layanan informasi program P4GN bidang pencegahan nasional 

kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam 

pengelolaan program P4GN bidang pencegahan melal ui pembelajaran jarak 

jauh dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. 

b. Memudahkan dalam mengakses informasi P4GN bidang pencegahan 

Website. 

c. Meningkatkan kemampuan profesional para pengelola kegiatan diseminasi 

informasi di BNN, BNNP, dan BNNKab./Kota. 

d. Memudahkan pembinaan petugas pengelola kegiatan diseminasi informasi 

dalam pelaksanaan tugas. 

e. Membudayakan minat baca bagi seluruh sasaran kegiatan pencegahan 

termasuk para petugasnya sehingga dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan dan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. 

2. Togas dan Tanggung Jawab 

Tugas dan tanggung jawab para pengelola kegiatan diseminasi informasi 

oleh BNN, BNNP, dan BNNKab.JKota antara lain: 

a. Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika 

sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik; 

b. Mengelola informasi dan data yang berkaitan dengan Program P4GN bidang 

pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit 

kerja di lingkungan bidang pencegahan; 



c. Menyediakan bahan informasi dan data tentang Program P4GN Bidang 

Pencegahan yang akurat atau yang telah ditetapkan melalui proses 

penjaringan informasi sesuai kebutuhan khalayak; 

d. Memberikan pelayanan informasi dan data tentang Program P4GN Bidang 

Pencegahan dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi 

kepada pengemban fungsi Humas di berbagai sektor; 

e. Membuat Japoran rekapitulasi mengenai hasil pelayanan informasi yang 

masuk/diterima dan diberikan oleh unit pelaksana kegiatan diseminasi 

informasi ; dan 

Mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam berbagai 

bentuk media baik e lektronik maupun non elektronik. 

Dengan mengacu pada tugas diatas, maka tanggung jawab pengelolaan 

kegiatan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan, selain terhadap 

kelangsungan penyebaran informasi kepada sasaran, juga an tara lain adalah : 

a. Kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi humas di 

berbagai tingkatan baik di Pusat maupun Daerah ; 

b. Kerahasiaan informasi tcrutama yang dikecualikan untuk disebarluaskan 

kepada masyarakat; 

c. Keakuratan informasi yang diberikan kepada segenap pengemban dan 

pelaksana fungsi Humas di berbagai tingkat baik di Pusat maupun Daerah; 

dan 

d. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan atau unit 

kerja di masing·masing tingkatan baik di lingkungan BNN, BNNP maupun 

BNNKab./Kota. 

3. Tipe Diseminasi Informasi 

Berdasarkan kriteria umum, kegiatan diseminasi informas i P4GN bidang 

pencegahan dikelompokkan ke dalam tiga tipe, yaitu : 

a. Tipe Diseminasi lnformasi Pasif: 

fasa pembaca, pemakaian pustaka, meja informasi 

b. Tipe Diseminasi lnformasi Responsif: 

Sirkulasi atau peminjarnan, pcnggandaan pustaka, penelusuran bahan 

inforrnasi 
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c. Tipe Diseminasi lnformasi Proaktif: 

Jasa kesiagaan dan penyebaran informasi terseleksi serta pengemasan 

produk sesuai kebutuhan pengguna 

Untuk kebutuhan penyebarluasan atau diseminasi dan pemenuhan 

kebutuhan khalayak akan informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkoba, ketiga tipe diseminasi informasi diatas perlu 

dilaksanakan baik di BNN, BNNP dan BNNKab.fKota. 

4. Tata Cara Diseminasi lnformasi 

Penyebarluasan atau diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

yang dilakukan dalam bentuk: 

a. Diseminasi informasi melalui media elektronik atau teknologi informasi 

komunikasi yang terdiri dari Media Dunia Maya, Radio dan Televisi, Media 

Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya seperti halnya situs infomasi. 

b. Diseminasi informasi secara langsung kepada sasaran yang terdiri 

dari berbagai bentuk kegiatan Ko munikasi, Informasi, Edukasi seperti 

penyuluhan dan penerangan, pelatihan, seminar, tulisan, laporan dll. 

5. Pelaksana Diseminasi Informasi 

Dalam memberikan pelayanan informasi Program P4GN bidang 

pencegahan kepada publik yang efektif dan efisien, personel yang bertugas 

mendiseminasikan informasi harus memiliki kompetensi pengelolaan 

informasi. Terkaitdengan go Iongan dan kepangkatan serta jabatan, kompetensi 

pelaksana diseminasi informasi ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing

masing. 

6. Sarana dan Prasarana Diseminasi Informasi 

Standarisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung 

pelayanan atau diseminasi informasi Program P4GN Bidang Pencegahan di 

tingkat Pusat dan Daerah ditetapkan an tara lain : 

a) Sumberdaya manusia I personil 

b) Perlengkapan pengolah data manual maupun digital (komputer) 
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c) Kamera, Video Player, Handy Cam 

d) Peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, 

komputer, dan laptop); 

e) Ruangan' dengan teknologi jaringan yang berbasis computeryangterhubung 

ke jaringan internet 

f) Alat tulis kantor 

g) Mobil Unit Penerangan 

h) Pelatihan bagi petugas, dan 

i) Kerjasama antar unit terkait 

7. Koordinasi dan Keterpaduan 

Kegiatan Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan diharapkan 

dapat dilaksanakan secara bersama dan dilandasi oleh komitmen yang tinggi 

untuk mewujudkan proteksi individu dan masyarakat terhadap bahaya akibat 

penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu perlu dilakukan penetapan peran 

dan fungsi masing~masing unit kerja terkait secara terkoordinasi sehingga 

mendukung penyebaran informasi yang lebih efektif. Oleh karena itu perlu 

pengorganisasian dengan peran masing-masing yang jelas sbb : 

1. Pengorganisasian dan peran lintas bidang di lingkungan Badan Narkotika 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Di lingkungan BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, unit kerja, jenis, program dan 

perannya dalam diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan dapat dilihat 

pada tabel (i) 
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Penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan 
BIDANG pedoman, juklak/juknis dan materi atau bahan publikasi 

PENCEGAHAN yang diperlukan untuk kegiatan pencegahan baik yang 
bersifat preventive, promotive maupun educative 

Penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan 
BIDANG pedoman, juklakljuknis dan materi atau bahan publikasi 

PEMBERANTASAN yang diperlukan untuk kegiatan penyelidikan dan 
penyidikan 

Penyusunan, penyempumaan dan pengembangan 
BIOANG TERAPIJ pedoman, juklak/juknis dan materi atau bahan publlkasi 

REHABILITASI yang diperlukan untuk kegiatan terapUrehabilitasi 
korban penyalahgunaan narkoba baik secara medis 
maupun social 

Penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan 
BIDANG PEMBERDAYAAN pedoman, juklak/juknis dan materi atau bahan publikasi 

yang diperlukan untuk peningkatan peran serta seluruh 
komponen masyarakat 

Penyusunan, penyempumaan dan pengembangan 
BIDANG pedoman, juklakljuknis dan materi atau bahan 

HUKUMIKERJASAMA publikasi yang diperlukan untuk ke~a sama/sinergitas 
pelaksanaan program P4GN di Pusat dan Oaerah 

Penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan 
BIDANG pedoman, juklakljuknis dan materi atau bahan publikasi 

KESEKRETARIATAN yang diperlukan untuk tata laksana dan dukungan 
program P4GN di Pusat dan Oaerah 

Penyusunan, penyempumaan dan pengembangan 
BIDANG pedoman, juklakljuknis dan materi atau bahan publikasi 

PENGAWASAN yang diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan 
program P4GN di Pusat dan Oaerah 

PROSEDURKERIASTAN[)ARDISHIINASliN~ORMASIP4GN 
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2. Pengorganisasian dan peran lintas sektor diluar lingkungan Badon Narkotika 

Nasional. Provinsi, dan KabupatenjKota. 

Di luar lingkungan BNN, BNNP, dan BNNKab.jKota, termasuk LSM-LSM yang 

mendukung program P4GN, prinsip utama pengorganisasian ini adalah 

membagi tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, karena upaya 

pencegahan harus dilaksanakan oleh setiap sektor sesuai dengan ruang 

lingkup, tugas, dan kewenangannya masing-masing. 

Sebagaimana diamanatkan dalam INPRES Nomor 12 Tahun 2011, bentuk, 

peran dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing dinasjinstansi/ 

lembaga pemerintah adalah sebagai berikut: 

a) Menyusun, menetapkan, mengawasi pelaksananan kebijakan program 

P4GN melalui penerapannya dalam peraturan tata terti b yangdiberlakukan 

dilingkungan masing-masing dan mensosialisasikannya. 

b) Membentuk timfsatuan tugasjrelawan program P4GN di lingkungan 

masing-masing. 

c) Melaksanakan pendidikanjpelatihan program P4GN kepada seluruh 

kepala satuan unit kerja di lingkungan masing-masinguntuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mensosialisasikan upaya pencegahan secara 

menarik dan mendidik. 

d) Memfasilitasi layanan/kegiatan konsultasifkonseling bagi yang beresiko 

tinggi terhadap penya lahgunaan narkoba, dalam hal ini perlu membentuk 

dan melatih kelompok penyuluh sebaya a tau konselor sebaya. 

e) Memfasilitasi kegiatan alternatif semenarik mungkin dan dalam berbagai 

bentuk seperti kesenian, kekaryaan, olah raga, kegiatan pengganti atau 

pilihan lain untuk membantu mengembangkan dan mengaktualisasi diri. 

f) Pengembangan materi teknis untuk melaksanakan bimbingan dan 

pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan serta penggerakan 

dalam setiap kegiatan P4GN. 

g) Mengadakan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

di lingkungan masing-masing dengan mengembangkan berbagai forum 

koordinasi secara internal dan eksternal. 
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BAB III 

PROSE OUR KERJA 
STANDAR DISEMINASIINFORMASI P4GN 

BIDANG PENCEGAHAN 
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

Agar tujuan diseminasi inforrnasi melalui media elektronik dapat dicapai 

secara optimal, maka perlu ditetapkan stan dar prosedur kerja sebagai berikut: 

3.1. Persiapan 

Untuk dapat mencapai tujuan kegiatan diseminasi informasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika, dapat dilakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pengkajian informasi awal, a tau penjaringan informasi awal. 

Tujuan pengkajian informasi awal ini adalah untuk memahami masalah 

yang berkaitan dengan sasaran seperti: tingkat pengetahuan, sikap dan 

perilaku sasaran, termasuk pengkajian potensi-potensi yang ada dalam 

masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan diseminasi 

informasi. 

Sasaran pengkajian informasi awal ini adalah kelompok-kelompok sasaran 

atau masyarakat yang dibagi menjadi: 

Sasaran utama : adalah kelompok dalam masyarakat atau sasaran yang 

perilakunya diharapkan langsung berubah. 

Sasaran antara adalah kelompok dalam masyarakat yang dapat 

mempengaruhi perubahan perilaku sasaran, atau, kelompok dalam 

masyarakat yang memungkinkan terjadinya pcrubahan perilaku sasaran. 

Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk melakukan pengkajian informasi 

awal yang urn urn dilakukan an tara lain: 

a. diskusi terfokus 

b. wawancarajinterview 

c. pengamatan/observasi 
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· Hasil yang diharapkan dari upaya penjaringan informasi awal ini adalah 

teridentifikasinya informasi yang dibutuhkan oleh sasaran. 

2. Menghimpun dan mengolah bahan (data, informasi,fakta,dll) yang diperlukan 

sesuai sasaran. 

Tujuan menghimpun dan mengolah bahan·bahan yang diperlukan adalah 

agar perencanaan informasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sasaran 

Sasaran adalah berbagai sumber informasi baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung, 

Kegiatan dapat dilakukan dengan menganalisis data yang berasal dari 

sumber data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan termasuk 

analisis hasil-hasil penelitian. 

Hasilnya adalah tersusunnya bahan yang diperlukan untuk menyusun 

perencanaan secara lebih terperinci. 

3. Menyusun, menetapkan, dan mengemas a tau mengembangkan isi pesan utama 

yang akan sebarluaskan 

Tujuan agar pesan lebih menarik, mudah diterima oleh sasaran dan 

berdampak terhadap penerimanya 

Sasaran pengemasan isi pesan in i adalah pihak·pihak yang diperkirakan 

mampu men gem as informas i menjadi lebih menarik 

Kegiatan dapat dilakukan an tara lain dengan me review kembali informasi 

yang sudah tersedia dan mengemasnya kembali sesuai dengan kebutuhan 

pengguna 

Hasil Kegiatan kemas ulanginformasi menghasilkan produkyang mengikuti 

perkembangan karena kemasan sudah disusun sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya 

4. Membuat disain atau mengembangkan bentuk atau model pesan yang akan 

disebarluaskan 

Tujuan agar pesan yang akan disampaikan dapat disesuaikan dengan 

tingkat penerimaan sasaran 

Sasaran dapat dipilih dari berbagai bentuk informasi a tau pesan yang telah 

ada sebelumnya 

Kegiatan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dengan pesan·pesan 

yang sudah ada dan sudah dikenal dalam masyarakat 
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HasH yang diharapk~n adalah adanya pesan yang bervariasi sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 

5. Merencanakan, memifih dan menetapkan saluran atau media yang akan 

digunakan untuk menyebarluaskan informasi 

Tujuan memilih dan menetapkan saluran atau media yang dipilih adalah 

agar informasi dapat tersebarluas secara tepat sasaran 

Sasaran yang paling potensial untuk dipilih adalah saluran atau media 

yang memiliki jangkauan luas 

Kegiatan dapat dilakukan dengan menelaah, mengamati dan menilai 

media yang paling sering a tau paling popular dikalangan masyarakat 

Hasil yang diharapkan adalah kelancaran pendistribusian pesan atau 

penyebarluasan informasi secara langsung kepada sasaran. 

6. Melaksanakan uji coba materi, metodejmodel, dan media yang akan di 

diseminasikan 

Tujuan agar dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan yang 

diperlukan terhadap pesan yang telah di desain sebelumnya. 

Sasaran kelompok·kelompok dalam masyarakat yang dianggap sebagai 

penerima informasi 

Kegiatan dapat dilakukan dengan menyebarkan angket secara acak atau 

daftar isian kepada sasaran penerima informasi dari berbagai tingkatan 

Hasil tersusunnya informasi sekaligus dukungan berbagai pihak yang 

diperlukan untuk penyempurnaan 

7. Menyusun agenda atau kegiatan penyebarluasan informasi sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang diharapkan 

Tujuan agar kegiatan diseminasi informasi menjadi sistematis dan 

teoganisir dalam pelaksanaannya 

Sasaran seluruh komponen pengelola dan pelaksana kegiatan 

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan 

untuk menyusun jadwal dan alokasi kegiatan. 

HasH yang ingin dicapai adalah kegiatan diseminasi informasi dapat 

dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
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8. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal 

ten tang rencana penyebarluasan informasi 

Tujuan agar terjadi sinergi atau saling mendukung dalam hal 

penyebarluasan informasi sekaligus menghindari terjadinya duplikasi 

pesan yang disebarluaskan 

Sasaran koordinasi ini adalah para pihak yang terkait baik dari unsur 

pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. 

Kegiatan dapat dilaksanakan mela lui pertemuan baik secara lintas 

sektoral maupun lintas media 

Hasil adalah adanya dukungan sumber daya dari berbagai sektor yang 

mengelola atau melaksanakan kegiatan diseminasi informasi 

9. Melaksanakan kegiatan promosi a tau diseminasi, me/a lui tahapan, komunikasi, 

informasi, dan edukasi 

Tujuannya adalah agar kegiatan diseminasi dapat dilakukan secara 

sistematis sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan norma 

yang membuat sasaran berdaya dan mandiri serta berperilaku menolak 

penyalahgunaan narkoba 

Sasaran adalah kemompok-kelompok dalam masyarakat yang akan 

menerima informasi, termasuk pranata sosial yang berkembang dalam 

masyarakat itu sendiri. 

Kegiatan dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan media elektronik yang 

terpilih dan mempunyai daya jangkau sasaran yang luas dan merata 

Hasil semua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima 

informasi dapat menyuarakan dan menyatakan persetujuannya untuk 

menghindari penyalahgunaan narkoba. 

10. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kegiatan penyebarluasan a tau 

diseminasi informasi yang telah dilaksanakan 

Tujuan dilaksanakannya pemantauan dan penilaian adalah untuk 

mengetahui tingkat penerimaan masyarakat atau sasaran terhadap 

informasi yang disebarluaskan 

Sasaran yang dituju adalah sasaran uta rna atau penerima informasi yang 

diharapkan berubah 
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Kegiatan dapat yang dapat dilakukan terhadap kelompok penerima 

umumnya melalui : 

a. wawancara, 

b. dialog 

c. su!Vey opini 

Hasilyang diharapkan dari kegiatan pemantauan ini adalah termonitornya 

opini yang positif dan berkembang di masyarakat tentang upaya 

pencegahan 

Secara skematis dapat dilihat pada gam bar berikut: 
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3.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan melalui 

Media Elektronikadalah upaya untukmenyebarluaskan informasi P4GN bidang 

pencegahan, melalui sarana baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, dan 

masyarakat untuk penyampaian informasi kepada sasaran a tau khalayak yang 

dituju, dengan menggunakan audio a tau video yang di desain secara elektronik, 

a tau gabungan antara audio dan video, untuk itu hal yang diharapkan adalah: 

Mendekatkan layanan informasi program P4GN bidang pencegahan kepada 

seluruh sasaran 

M eningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan program P4GN 

bidang pencegahan melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan 

fasilitas teknologi informasi kepada seluruh petugas. 

Memudahkan dalam mengakses informasi bagi para pelaksana melalui Website. 

Meningkatkan kemampuan profesional para pelaksana kegiatan P4GN 

bidang pencegahan. 

Memudahkan pembinaan petugas diseminasi informasi dalam pelaksanaan 

tugas 

Membudayakan minat baca bagi masyarakat termasuk para petugas dan 

pengelola program P4GN bidang pencegahan sehingga dapat meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas kinerjanya 

(melalui media cyber). 

Media Elektronik yang digunakan untuk diseminasi informasi P4GN bidang 

pencegahan bentuknya adalah: 

a. Media Dunia Maya a tau Media Baru yaitu website (situs informasi), portal 

informasi, blog, jejaring sosial, forum online, dsb a tau sarana diseminasi 

informasi yang bersifat digital, multimedia dengan karakteristik interaktif 

yang bersifat jaringan dengan menggunakan computer. gadget, perangkat 

penyiaran dan internet prototype protocol atau ip address. 

1. Bentuk informasinya merupakan berbagai pilihan mulai dari artikel, berita, 

pengumuman, hasH reportase, jurnal, ildan, dan lain-lain yang dikemas 

dalam berbagai bentuk tampilan teks dan gam bar atau foto atau tayangan 

hidup (streaming). 
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2. Target dan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

melalui media dunia maya atau media baru ini adalah setiap saat 

diharuskan melakukan pembaharuan informasi. 

3. Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

4. Ruang lingkupnya adalah meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventive maupun 

promotive dan educative. 

5. Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema; mengumpulkan, 

mengolah, menyusun bahanfdatafinformasi; membuat tulisan atau 

berita; perekaman, pengunggahan (~ atau menempatkannya 

dalam situs informasi untuk sasaran, dan mendokumentasikan. 

b. Media Radio, yaitu. saran a diseminasi informasi berupa audio (suara) a tau 

jenis lainnya. 

1. Bentu.k informasinya merupakan pilihan dari artikel, berita, pengumuman, 

basil reportase, jurnal, siaran langsung dengan durasi tertenru., ildan, dll 

yang dikemas dalam berbagai bentu.k program dan acara. 

2. Target dan pelaksanan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

melalui media ini adalah minimal12 kali pertahun a tau minimall bulan 

1 kali. 

3. Sumber da ta utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

4. Ruang lingkupnya adalah meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventive maupun 

promotive dan edukatif. 

5. Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema; mengumpulkan, 

mengolah, menyusun bahanfdatafinformasi; membuat tulisan 

atau beritafnaskah; merekam, menyiarkannya kepada sasaran, dan 

mendokumentasikan. 

c. Media Televisi, yaitu sarana diseminasi informasi berupa audio visual yang 

dikemas dalam berbagai bentuk program dan acara yang menarik untuk 

disiarkan langsung kepada sasaran a tau pemirsa. 
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1. Bentuk informasinya merupakan pilihan dari berita, siaran Jangsung. 

sandiwarafsinetron, drama televisi, musik, film pendek, kisah nyata 

ilustrasi kehidupan, dialog. dsb. 

2. Target pelaksanan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

melalui media televisi ini adalah minimal 1 bulan 1 kali melalui 

penayangan atau acara. 

3. Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

4. Ruang lingkupnya adalah meliputi, data. fakta, fenomena, kebijakan & 

strategi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil~hasil kegiatan 

baik yang bersifat preventive maupun promotive dan educative. 

5. Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema; mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis datafbahanfinformasi, 

mempersiapkan naskah penayangan, perekaman acara, penyiaran dan 

mendokumentasikan. 

d. Media Layar Lebar, yaitu bentuk diseminasi informasi yang disajikan 

dalam bentuk film dengan durasi panjang atau pendek untuk diputar atau 

disebarluaskan kepada sasaran a tau khalayak yang dituju. 

1. Bentuk informasinya merupakan pilihan dari cerita, illustrasi, fakta, 

kejadian, tips, kiat, himbauan, filler, dokumentasi dan sebagainya. 

2. Target pelaksanan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

melalui media layar Iebar ini adalah minimal 1 bulan 1 kali. 

3. Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

4. Ruang lingkupnya adalah meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersifat preventive maupun 

promotive dan educative. 

5. Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema; mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis datafbahanfinformasi, 

mempersiapkan naskahftulisan (skrip), menentukan, memilih, 

menetapkan peran, perekaman (shooting) kedalam media perekam, 

penayanganfpemutaran, pendistribusian dan pendokumentasian. 
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e. Media Alat Elektronik Lainnya atau Terekam, atau yaitu Disk (media 

penyimpan), CD, VCD, DVD, untuk disebarluaskan kepada sasaran atau 

khalayak yang dituju. 

1. Bentuk informasinya merupakan pilihan dari data, fakta, kebijakan & 

strategi, tips, kiat, panduanjpedoman, himbauan, filler, dokumentasi 

dan sebagainya. 

2. Target pelaksanan diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan 

melalui media alat elektronik lainnya ini adalah minimal 1 bulan 1 kali. 

3. Sumber data utama diperoleh dari unit pelaksana bidang pencegahan 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat 

4. Ruang lingkupnya adalah meliputi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan baik yang bersi fat preventive maupun 

promotive dan educative. 

5. Langkah kegiatan pokoknya adalah: menetapkan tema; mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis data/bahan/informasi, 

mempersiapkan naskahftulisan (skrip), perekaman kedalam media 

penyimpan, pendistribusian dan pendokumentasian. 
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BABIV 

POKOK-POKOK KEGIATAN 

DISEMINASIINFORMASI P4GN BIDANG PENCEGAHAN 

MELALUI 

MEDIA ELEKTRONIK 

Diseminasi informasi melalui media elektronik akan sela lu berpegang pada 

perkembangan teknologi baik secara internal maupun eksternal. Tinjauan aspek 

teknologi sebagai penghubung a tau pcnyampai pesan adalah : 

Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sa rna yang baik an tara individu dengan 

pemerintah, masyarakat dengan pemerintah ataupun dalam pemerintahan 

sendiri. 

Membina kepercayaan antara individu dengan pemerintah, masyarakat dengan 

pemerintah ataupun dalam pemerin tahan sendiri. 

Mencapai pengertian satu sama lain antara individu dengan pemerintah, 

masyarakat dengan pemerintah ataupun dalam pemerintahan sendiri. 

Mengetahui sedini mungki n masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

pekerjaan dari masing-masing unit organisasi, seka ligus mengurangi aspek 

negatif dan timbul nya konflik antara individu dengan pemerintah, masyarakat 

dengan pemerintah ataupun dalam pemerintahan sendiri. 

Disadari a tau tidak,sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan media sebagai 

salah satu jembatan informasi tentang berbagai hal yang terjad i dalam masyarakat. 

Kenyataan menunjukkan keterlibatan media untuk membentuk opini publik adalah 

sebuah kekuatan yang dimiliki dan itu sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan 

di masyarakat. 

Bertolak dari hal tersebut, seyogyanya dalam membangun media diseminasi 

informasi dituntut upaya untuk menyajikan informasi secara berimbang, tidak 

memihak apalagi memicu kekerasan atau mencela golongan tertentu. Menyajikan dan 

mendiseminasikan informasi sesuai fakta sesungguhnya dan dapat dipertanggung 

jawabkan merupakan tuntutan pada masa sekarang ini tanpa melihat latar belakang 

sumber berita. 
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Sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, maka setiap instansi baik 
di pusat maupun di daerah berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan informasi 
kepada warganya, melalui proses pengembangan diseminasi atau pelayanan informasi 
yang berbasis (menggunakan) teknologi elektronik atau dengan kata lain pelayanan 
informasi melalui media elektronik. 

Konteks diserninasi informasi Program P4GN Bidang Pencegahan melalui media 
elektronik yang menjadi pokok disini adalah diseminasi informasi melalui media 
berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah 
diseminasi melalui situs informasi a tau website. 

4.1. Penyediaan Infrastruktur 

Kegiatan khusus untuk pemanfaatan media elektronik (website) kegiatan 
pokok yang penting ada lah menyangkut penyediaan infrastruktur yang meliputi 
perangkat keras dan perangkat lunak antara lain komputer, jaringan komukasi dan 

sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan dari masing-masing tingkatan wilayah 
yang penyediaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Diseminasi Informasi Deputi 
Bidang Pencegahan BNN bekerja sama dengan Puslitbanginfo BNN. 

a. Pusat 

Direktorat Diseminasi Informasi mengkoordinasikan penyediaan 
perangkat keras dan lunak meliputi komputer, jaringan komunikasi 

dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan dari mas ing-masing 
tingkatan wilayah. 

Mempers iapkan dana, daya, saran a, dan menentukan standar operasional 
untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut dan rnelakukan uji coba 
penggunaan infrastruktur yang telah disiapkan serta mengkoordinasikan 
dengan Provinsi. 

b. Provinsi 

Bidang Pencegahan BNNP melaksanakan kegiatan: 

1) Menjabarkan, menyusun serta menyiapkan dukungan infrastruktur 
untuk operasionalisasi layanan informasi berbasis teknologi. 

2) Melakukan sosialisasi kegiatan kepada jajaran pengelola program P4GN 

di tingkat Provinsi dan kabupaten/ kota dan aparatur dibawahnya. 
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c. Kabupatenjkota 

Kepala Seksi Pencegahan BNNKab./Kota bersama jajarannya melakukan 

persia pan: 

1) Menjabarkan dan menyusun rencana kegiatan sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan yang ada 

2) Menyiapkan dukungan infrasturktur untuk pelaksanaan layanan 

informasi berbasis teknologi informasi 

3) Menyiapkan dan menentukan kecamatan yang telah memiliki dukungan 

infrastruktur dan kelengkapan sarana perangkat keras sebagai daerah 

uji coba 

4) Menyosialisasikan kegiatan kepada jajaran pengelola program 

pencegahan di tingkat kabupaten/kota serta uni t pelaksana pencegahan 

yang akan memanfaatkan data informasi program P4GN bidang 

pencegahan 

4.2. Operasional Website 

Pengelolaan Website: Untuk pelaksanaan layanan informasi berbasis teknologi 

informasi, maka perlu dirancang model Website Bidang Pencegahan yang stan dar 

sebagai media layanan inforrnasi bagi seluruh khalayak yang dikoordinasikan 

oleh Direktorat Diseminasi lnformasi sebagai penanggung jawab operasionalisasi 

Website Bidang Pencegahan. 

a. Pusat 

Direktorat Diseminasi lnformasi BNN merancang design Website Bidang 

Pencegahan sebagai media layanan informasi bagi petugas pelaksana 

Diseminasi lnformasi. 

Bertanggungjawab dalam operasional Website bagi petugas pelaksana 

diseminasi informasi dan menyusun petunjuk operasionalnya, melakukan 

uji coba penggunaan Website serta melakukan sosialisasi kepada jajaran 

BNN Provinsi. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola Website 

di tingkat Provinsi dan kabupatenjkota agar mampu mengoperasionalkan 

dan memanfaatkan Website untuk Jayanan informasi kepada seluruh sasaran 

bidang pencegahan. 
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b. Provinsi 

Bidang Pencegahan BNNP melakukan kegiatan: 

1) Menjabarkan, menyusun serta menyiapkan dukungan operasional secara 

teknis. 

2) Mensosialisasikan penggunaan Website kepada jajaran petugas di tingkat 

Provinsi dan kabupatenfkota ke bawah 

3) Melakukan uji coba operasionalisasi Website di daerah yang telah 

ditetapkan. 

4) Memberikan pelatihanfpembelajaran kepada pengelola dan pengguna 

Website di tingkat Provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan daerah uji coba. 

c. Kabupatenfkota 

Kepala Seksi Pencegahan BNNKab./Kota berserta jajarannya melakukan 

kegiatan: 

1) Berkoordinasi dengan petugas Provinsi menjabarkan, dan menyiapkan 

dukungan operasional secara teknis untuk kelancaran layanan informasi 

kepada sasaran. 

2) Mensosialisasikan penggunaan Website kepada jajaran pengelola 

program pencegahan di t ingkat kabupatenfkota serta unit pelaksana 

pencegahan yang akan memanfaatkan data informasi program P4GN 

hi dang pencegahan 

Untuk melaksanakan kedua aktifitas terse but diatas, diseminasi informasi 

melalui media elektronik diarahkan pada 5 (lima) langkah kegiatan pokok 

sebagai berikut: 

1) Adanya rencana strategi yang tertuang dalam sebuah master plan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

2) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik online 

yang memiliki lingkup dan kualitas pelayanan informasi yang memuaskan 

publik, dapat dijangkau dari seluruh wilayah secara bersamaan, dan 

murah dari segi pembiayaannya 

3) Pembentukan hubungan interaktif antara individu dengan individu dan 

pemerintah, an tara masyarakat terutama dunia usaha dengan pernerintah 

ataupun dalam pemerintahan sendiri. 
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4) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar Jembaga

lembaga Negara di dalam maupun diluar negeri serta penyediaan fasilitas 

dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam sebuah 

pengambilan keputusan, dan 

5) Pembentukan sistim manajemen dan proses kerja yang transparan dan 

efisien serta memperlancar transaksi informasi an tar lembaga pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

Perbedaan internet dibanding media komunikasi klasik dapat dilihat dari dua 

sisi, yaitu penggunaannya oleh komunikator dan komunikan serta sisi karakteristik 

internet sebagai media komunikasi. 

Perbedaan-perbedaan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi berikut 

serta uraian di bawah ini : 

Gam bar 2: 

Perbedaan Bentuk dan Sifat Pesan Medium Internet 

Sebagai Sarana Diseminasi Dibandingkan Medium Diseminasi Klasik 

(Jhon Naisbitt, 1966) 
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Perbedaan karakteristik internet dibanding dengan media klasik dalam sistem dan 

operasional sebagai alat maupun medium diseminasi informasi/komunikasi adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Perbedaan utama dan makro tersebut yaitu; internet adalah media 

berbasis komputer 

Kedua, internet sebagai media komunikasi memiliki penawaran interaktif yang 

dinamis terhadap penggunanyafuser, 

Ketiga, media internet mampu menjadi pusat informasi dan sumber informasi 

yang tidak terbatas 

Keempat, luas jangkauan dari media internet tentu saja melintas antar benua, 

an tar negara, serta an tar budaya. 

Kelima, fungsi internet sebagai media, selain sama dengan fungsi media lain, 

media internet memiliki penawaran untuk pengembangan bidang jasa maupun 

bisnis sebagai bagian gaya hid up. 

Fasilitas - fasilitas yang ada dalam medium internet dan sering digunakan sebagai 

sarana diseminasi informasi oleh para penggunanya (pengirim dan penerima) meliputi 

beberapa fasilitas seperti pada ilustrasi berikut : 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel2: 

DAFTAR DESKRIPSI FASILITAS DALAM INTERNET 

SEBAGAI MEDIA DISEMINASIINFORMASI 

FASILITAS INTERNET DESKRIPSI 

World Wide Web Merupakan bank data yang besar dalam bentuk citra 
bergerak, gratis, teks, suara, gambar, dll tentang ber-
bagai hal 

Internet Relay Chat Sarana berkomunikasi/diseminasi informasi seperti 
halnya pada telepon namun menggunakan teks 

Electronik Mail Sarana surat menyurat secara etektronik 

Usenet Sarana untuk berdiskusi atau saling mendiseminasi-
kan informasi atau pencarian datalinformasi secara 
berkelompok 

File Transfer Protocol Sarana pencarian data, informasi dan bahan publikasi 
lain secara gratis 

Gopher Sarana interaktif dalam penelusuran atau pencarian 
file, data dan informasi pada bank data 

PROSEDU RK ERJASTA NDA RDIS EM INASI INFO RMASIHGN 
BI OA NGPE NC EGAHANM ELA LU I MEDIAEL EKTRONIK 



Karena fasilitas yang ditawa"rkan internet memberikan kemudahan dan manfaat 

yang besar serta lebih komprehensif bentuk tampilannya, maka difusi pemakaian 

internet bagi penggunanya begitu cepat terse bar diberbagai tempatjnegara, termasuk 

Indonesia. 

Dengan adanya media elektronikseperti internet, masyarakat menjadi lebih leluasa 

dalam memahami suatu pesan. Hal itu salah satu sebabnya adalah, oleh karena media 

elektronik mempunyaijaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakatyang 

membaca tidak hanya orang-perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, 

bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media elektronik terhadap masyarakat 

dewasa ini sangat terlihat. 

Beberapa pertimbangan dasar yang lain dan melatar belakangi prosedur kerja 

diseminasi informasi melalui media elektronik, khususnya internet adalah sebagai 

berikut: 

Meskipun secara fisik berbeda namun internet memiliki fungsi serta sifat yang 

dimiliki oleh kedua jenis media komunikasi klasik sehingga internet disebut 

sebagai mult1[aced medium. 

Kekuatan internet yang tidak dapat dibandingkan dengan jenis media 

komunikasi klasik lainnya adalah bentuk penyampaian dan penerimaan pesan 

melalui suatu jaringan besar plus luas dengan kemungkinan kecil terputus. 

Kekuatan yang lain yang tidak sebanding adalah internet ada lah free medium 

artinya internet tidak dikuasai oleh siapapun namun dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh siapa pun melalui fasilitas di dalamnya. 

Kekuatan ketiga yang tidak dapat dibandingkan adalah internet merupakan 

long live medium artinya internet tidak pernah tutup atau berhenti dalam 

mengalirkan informasi dan pesan selama 24 jam penuh sehingga dapat diakses 

dan digunakan kapanpun, dan dimanapun. 

Karakter internet dalam kaitan pengiriman dan penerimaan pesan secara 

umum adalah kemampuan untuk digunakan sebagai medium komunikasi 

massa ataupun medium komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan diatas, maka prosedur kerja diseminasi 

informasi atau dengan kata Jain prosedur pengiriman dan penerimaan informasi 

melalui media elektron ik (internet) dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut: 
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Gam bar 1: 

Bagan Prosedur Kerja Diseminasi lnformasi (Komunikasi) 

Melalui Internet 

komputer komputer 
pengirim penerlma 

penglrim 
pesan 

message transfer 
agent 

penerima 
pes an 

Karena fasilitas yang ditawarkan dalam internet memberikan kemudahan dan 

manfaat yang besar serta lebih komprehensif bentuk tampilannya, maka pemakaian 

internet bagi penggunanya begitu cepat tersebar diberbagai tempat/negara, termasuk 

Indonesia. 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dampak pelaksanaan 

Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan dalam rangka mengidentifikasi kinerja 

serta persoalan atau keberhasilan yang dicapai. Berdasarkan analisis terhadap basil 

pemantauan dan evaluasi dilakukan peninjauan ulang terhadap program aksi sebagai 

dasar penyempurnaan atau penyusunan kern bali rancangan baru (rancang ulang). 

Beberapa kriteria dalam pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Efektivitas : Merupakan kriteria untuk menilai seberapa jauh keberhasilan/ 

efektivitas sebuah kegiatan. Ukuran efektivitas ini biasanya adalah tingkat 

rasionalitas teknis dan diukur dari unit cost atau kepuasan khalayak atas 

informasi a tau pesan a tau layanan yang diberikan. 

b) Efisiensi : Merupakan kriteria untuk menilai seberapa besar basil yang 

diperoleh dari suatu kegiatan dibanding dengan cost (termasuk biaya sosial) 

yang dikeluarkan. 

c) Kecukupan : Merupakan kriteria untuk menilai seberapa jauh tingkat 

efektivitas dari suatu kegiatan dalam memu~skan khalayak sasaran, dalam 

memberikan kegunaan, atau dalam membantu mengatasi persoalan yang 

dihadapi. 
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d) Kesesuaian : Merupakafl kriteria untuk menilai seberapa jauh suatu kegiatan 

dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan karena semua pihak 

merasakan manfaat dari kegiatan itu. 

e) Responsivitas : Merupakan kriteria untuk menilai seberapa jauh suatu 

kegiatan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau kegunaan khalayak 

sasaran. Kriteria ini pad a dasarnya sarana dengan em pat kriteria sebelumnya 

ditambah dengan seberapa jauh mampu menanggapi kebutuhan aktual dari 

khalayak sasaran yang seharusnya diuntungkan. 

f) Kelayakan : Merupakan kriteria untuk menilai seberapa jauh suatu kegiatan 

secara terbuka diterima oleh khalayak sa saran. 
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BABV 

MEKANISME PENGELOLAAN 

KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI 

Sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran, tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai, media yang digunakan, dan pesan yang disampaikan, maka implementasi 

pelaksanaan pelayanan Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan pada setiap 

keperluan dan jenjang berbeda. Namun demikian, berdasarkan pendekatan strata dan 

tingkatannya, pelaksanaannya diseminasi informasi dapat berpedoman kepada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan Tingkat PusatjNasional, 

ditekankan kepada KIE-Massa untuk membangun persepsi dan citra positif 

program P4GN dalam pandangan masya rakat. dan KIE-Kelompok untuk 

mendalami pesan yang telah disampaikan melalui KIE-Massa. 

2. Diseminasi Informasi P4GN Bidang Pencegahan Tingkat Provinsi, ditekankan 

pada pelayanan KIE-Kelompok, untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih 

mendalam terhadap Program Pencegahan, tetapi dalam beberapa hal juga 

dapat dilakukan KIE- Massa dalam lingkup Provinsi yang bersangkutan. 

2. Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan Tingkat Kabupatenj 

Kota, sama dengan tingkat Provinsi dalam lingkup KabupatenjKota yang 

bersangkutan tetapi lebih ditekankan kepada KIE perorangan. 

3. Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan Tingkat DesajLapangan, 

ditekankan kepada KIE-Kelompok, Perorangan, dan Konseling untuk 

menggerakkan sikap dan perilaku masyarakat yang meyakini bahwa program 

pencegahan merupakan salah satu alternatif cara yang prioritas untuk 

meningkatkan ketahananjkekebalan bersama. 

Mekanisme pelaksanaan diseminasi informasi yang pada dasarnya adalah 

upaya yang diawali dengan identifikasi masalah, kemudian setelah melalui proses 

pengolahan menjadi pesan, disampaikan secara tepat sasaran, tepat waktu dan 

sesuai kebutuhan pengguna, maka mekanisme pelaksanaannya di berbagai tingkatan 

disusun sebagai berikut : 



1. Koordinasi 

a) Diseminasi informasi P4GN Bidang Pencegahan dilakukan secara bcrjenjang 

BNN menyiapkan kebijakan urn urn, dan koordinasinya di tingkat pusat 

BNNP melakukan koordinasi baik dengan tingkat pusat maupun daerah 

serta melaksanakannya di lintas KabupatenfKota, 

BNNKabjKota, melaksanakan diseminasi di lintas KecamatanfDesa. 

b) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi baik di Pusat 

maupun Daerah digunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi, serta 

kemitraan dengan mendayagunakan faktor pendukung termasuk lembaga 

komunikasi sosial. 

c) Koordinasi sebagaimana dimaksud diatas adalah kerjasama an tar para pihak 

yang BERKEPENTINGAN, bertanggung jawab dan SALING MENDUKUNG 

upaya pencegahan dalam kedudukan setara. 

d) BNN dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi dengan 

mitra kerja tingkat pusat (KementerianjLembaga, BNNP dan BNN Kab/Kota) 

dalam hal kerjasama dan fasilitasi meliputi bimbingan teknis, penyediaan 

materijpesan dan acuan pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang 

pencegahan 

e) BNN Provinsi dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi 

dengan mitra kerja tingkat Provinsi BNN KabjKota dalam rangka kerjasama 

pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian 

f) BNN KabjKota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkoordinasi 

dengan mitra kerja tingk.at KabupatenjKota, kecamatan, desajkelurahan 

dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan diseminasi informasi P4GN bidang 

pencegahan. 

g) BNN, BNN KabjKota dalam menyelenggarakan diseminasi informasi dapat 

dilakukan dengan menempuh cara atas dasar kemitraan dengan pihak lain. 

h) Dalam hal yang bersifat insidentil, BNN bekerjasama dengan BNN Provinsi 

dan Kab/Kota dapat melakukan diseminasi informasi nasional secara 

langsung kepada publik baik di tingkat Pusat sendiri maupun Provinsi dan 

KabupatenjKota. 



2. Penentuan lsi Pesan 

a) Paket isi pesan P4GN disusun oleh BNN melalui proses koordinasi antara 

lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) dan 

ditetapkan melalui s urat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Rl. 

b) Paket informasi P4GN Bidang Pencegahan ditetapkan, diproduksi dan 

didistribuskan oleh BNN dalam hal ini oleh Deputi Bidang Pencegahan 

secara periodik, insidentil, dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
bulan sekali ; 

c) Reproduksi dan distribusi paket isi pesan dilakukan oleh BNN Provinsi, dan 

Kab/Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah selambat 

lambatnya satu bulan setelah dite rimanya paket informas i dari BNN. 

3. Prasarana dan Sarana 

a) Dalam menyelenggarakan Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan, 

BNN, Provinsi dan KabjKota dapat menggunakan sarana Elektronik yang 

tergolong media baru seperti Televisi dan Internet. 

b) Media sebagaimana dimaks ud di atas diupayakan dapat dijangkau secara 

cepat, mudah, dan murah. 

c) Prasarana lain berupa siaran keliling mobil unit sebagai pendukung 

diseminasi informasi P4GN bidang pencegahan. 

4. Penyelenggaraan 

a) Penyelenggara (pengelola dan pelaksana) kegiatan Diseminasi lnformasi 

P4GN adalah Badan Narkotika Nasional. 

Di tingkat Pusat diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pencegahan cq 

Direktur Diseminasi lnformasi 

Di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Bidang Pencegahan 

Di tingkat Kab/Kota diselenggarakan oleh Seksi Pencegahan 

b) Penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi P4GN di masing-masing 
tingkatan termasuk penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama yang 

meliputi aspek teknis dan administrasi penyelenggaraan advokasi serta 

fasilitasi dalam hal pemberdayaan Lembaga Masyarakat 

c) Penyelenggaraan diseminas i informasi P4GN oleh BNN di tingkat pusat 

dilaksanakan untuk kebutuhan di tingkat Pusat dan Provinsi. 
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d) Penyelenggara diseminasi informasi P4GN oleh BNN di tingkat Provinsi 

dilaksanakan untuk kebutuhan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. 

e) Penyelenggara diseminasi infonnasi P4GN oleh BNN di tingkat KabfKota 

dilaksanakan untuk kebutuhan di tingkat Kab/Kota dan Kecamatan sampai Desa 

f) Pejabat sebagai unsur pelaksana diseminasi informasi dapat dibantu oleh 

pejabat fungsional dibidang diseminasi informasi dan kehumasan (Pranata 

Humas) di lingkungan BNN Provinsi, dan BNN Kab/Kota maupun Kecamatan; 

g) Pejabat pelaksana diseminasi informasi memiliki wawasan yang luas dan 

kemampuan dibidang pelayanan informasi dan advokasi serta mampu 

melakukan tugas pendampingan kepada masyarakat, 

h) Pejabat pelaksana diseminasi informasi dapat dibantu oleh kelompok 

pendukung baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri 

sebagai pelaksana diseminasi informasi P4GN Bidang Pencegahan. 

5. Monitoring dan Evaluasi 

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan diseminasi informasi P4GN 

bidang pencegahan serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat : 

a) BNN , BNNP dan BNN KabfKota waj ib melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap proses 

diseminasi informasi P4GN hi dang pencegahan. 

b) BNN dalam hal ini Oeputi Bidang Pencegaban secara berkala dapatmelakukan 

monitoring dan evaluasi Jangsung ke daerah terhadap penyelenggaraan 

diseminasi info rmas i P4GN bidang pencegahan 

c) BNNP dan BNN Kab/Kota wajib membuat laporan dan evaluasi pe laksanaan 

tugas diseminasi informasi P4GN kepada Kepala BNN. 

d) Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan tentang kegiatan diseminasi 

informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga masyarakat yang bergerak di 

bidang pencegahan meliputi jumlab kegiatan, informasi yang disampaikan, 

narasumber yang menyampaikan, lokasi yang dituju, waktu penyelenggaraan 

dan tanggapan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan; 

e) Laporan dibuatsebulan sekali oleh BNN Kab/Kota ditujukan kepada Gubernur 

dengan tembusan kepada Kepala BNN . 
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BABVI 

PENUTUP 

Pada hakekatnya penyelenggaraan program P4GN baik secara umum maupun 

bidang pencegahan khususnya diseminasi informasi, harus mampu memberikan 

dampak terhadap perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara 

fisik, sosial, ekonomi, psikologis dan kultur fbudaya. Perubahan terse but secara langsung 

akan mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan individu, kelompok/ 

keluarga maupun lingkungan. Oleh karena itu berhasil tidaknya penyelenggaraan 

program P4GN sangat ditentukan oleh kesadaran dan keyakinan semua pihak yang 

terkait dalam proses penyelenggaraannya. 

Dalam konteks penyadaran dan memberikan keyakinan serta akhirnya 

diharapkan menjadi budaya, pelayanan diseminasi informasi harus diposisikan sebagai 

pendukung semua aktivitas dalam proses penyelenggaraan program P4GN. 

Mengingat keberhasilan Diseminasi lnformasi P4GN Bidang Pencegahan 

baik Melalui Media Elektronik maupun Non Elektronik sangat ditentukan oleh 

kemampuan pelaksana dan kemampuan untuk berinovasi, maka dipandang perlu 

untuk menetapkan bahwa Prosedur Kerja Standar Diseminasi lnformasi P4GN Bidang 

Pencegahan ini adalah pedoman kerja untuk melaksanakan KIE sekaligus menjadi 

acuan yang implementasinya di lapangan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi 

yang dihadapi. 

Jakarta, Desember 2011 



42 I 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Endar Ma'moeri dan Soetrisno 2010, Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan, 

LANRI. 

2. Edward Grahan Phd, 2008, Management Information System A practical approach. 

Me Graw Hill Inc, New York. 

3. Kamala, Lukiati. 2009. llmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks. Bandung: 

Widya Padjadjaran 

4. Mulyana, Deddy Prof. Imu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya. 

2007 

5. Rohim,Syaiful.2009. Teori Komunikosi: PerspektifRagam, & Aplikasi. Jakarta: 

Rineka Cipta 

6. West, Richard & Lynn H. Turner. 2007./ntroducing Communication Theory. Third 

Edition. Singapore: The MeG row Hill companies. 

7. I arcy Gonjck Kartun (non) Komunikasi, guna dan salah guna informasi dalam 

dunia modern. Kepustakaan Populer Gramedia, Juli 2007. (diterjemahkan dari 

Guide to (non) Communication HarperClollins Publisher, Inc copyright 1993.1S..BN 

978-979-91 00-75-7 

8. Mulyana, Deddy. 2007. llmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

9. Wiryanto,Dr. 2004. Pengantar llmu Komunikasi. Jilid I. Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia. 

PROSEDURKERIASTANOARDISEMINASIINFORMASIP4GN 
BIOANGPENCEGAHANMELALUIMEDIAELEKTRONIK 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMP!RAN I 43 



44 LAMriRAS 



Lampiran 1 

INDIKATOR & TOLOK UKUR 

KEBERHASILAN DISEMINASI INFORMASI 
PENCEGAHAN BAHAYA PENYAI.AHG!!NAAN NARKOBA 

Diseminasi informasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang 

dengan baik, dapat menghindari pemborosan dana, sarana, waktu, dan tenaga serta 

dapat menjamin efektifitasnya dalam mernberikan pengetahuan sehingga dapat 

membentuk sikap serta mengubah perilaku. 

Kegiatan diseminasi informasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang 

dilakukan secara tidak tepat akan menyebabkan tidak sampainya pesan secara memadai 

rnasyarakat bisa teralienasi dengan pesan yang tidak relevan, mengganggu dan tidak 

efektif serta kesulitan untuk mengendalikan program secara baik dan akuntabel. 

A. Asas-asas strategi diseminasi informasi : 

Pengulangan pesan secara terus menerus, misalnya tayangan pesan singkat di 

Radio a tau Televisi setiap jam 

Menggunakan banyak saluran tetapi dengan pesan yang konsisten 

Kontinuitas pesan, dimana pesan harus konsisten, dan tidak mengganggu a tau 

menyerang 

B. Strategi diseminasi informasi komprehensif: 

Memahami hake kat dan situasi, serta sebaran permasalahan 

Perumusan tujuan yang memungkinkan untuk mengukur tujuan 

Asumsi ten tang bagaimana perubahan perilaku yang diharapkan bisa dilakukan 

Pengarahan kepada satu pangsa khalayak sasaran, dengan pesan dan media 

yang tepat 

Materi pesan perlu terlebih dahulu di pre-test untuk menjamin kesahihannya 

Perlu assesment ten tang efektifitas program penyu\uhan sementara berjalan 

C. Delapan langkah strategi diseminasi informasi: 

1) Perumusan masalah, 

2) Identifikasi penengaraian dan ana !isis pan gsa khalayak, 
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3) Penengaraian pandangan dan presepsi khalayak terhadap masalah, 

4) Perumusan tujuan, 

5) Penyusunan pesan, 

6) Pemilihan mediafsaluran yang tepat, 

7) lmplementasi, dan 

8) Monitoring, pelaporan, dan evaluasi. 

1) Perumusan masalah 

a. Masalah komunikasi 

b. Data dan informasi yang diperlukan untuk perumusan masalah, an tara lain : 

- Analisis hakikat dan luasan permasalahan yang akan ditangani serta 

kelompok khalayak yang terpengaruh 

- Kaji situasi lingkungan sosial budaya 

- Gambarkan kebijakan dan program P4GN nasional dan daerah 

- Adakan assessment ten tang kapasitas kelembagaan 

- Tengarai kapasitas sumber-sumber komunikasi pencegahan 

c. Sumber data dan informasi; media masa, pejabat pemerintah daerah, tokoh 

dan warga masyarakat. dan basil penelitian 

d. Analisis Apa hakekat masalahnya, siapa yang terkena dampaknya, 

sejauhmana dampak terse but, faktor apa saja yang menyebabkannya 

e. Penerapan rumusan masalah: Hasil analisis tentang pangsa khalayak yang 

terkena masalah, intensitas dan luasnya masalah, serta faktor-faktor yang 

menyebabkannya diterapkan dalam rumusan rancangan strategi diseminasi 

informasi 

2) Penengaraian dan analisis pan gsa khalayak 

a. Pangsa khalayak; langsung, resiko tinggi, dan tidak langsung 
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Kelompok langsung : Para Penyalahguna dan Bekas Penyalahguna 

Kelompok beresiko tinggi ; Remaja, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Santri, 

Anak Jalanan, Pekerja Seks, Pengemudi farak Jauh, Pramuria, Penduduk 

hunian kurnub perkotaan, Masyarakat yang lingkungannya rawan 

penyalahgunaan narkoba. 

Kelompok tidak langsung : Orang Tua, Guru, Ustadz, Kiai, Pendeta, 

Pastor, Biksu, Pedande, Tokoh Masyarakat. Pengurus Organisasi, Para 

Pejabat, Para Anggota Legislatif, Pers, serta Para Pengelola Media Masa, 

Manager Perusahaan, dan Para Pengurus Serikat Pekerja serta Khalayak 

luas. 



b. Kriteria pemilihan pangsa khalayak 

Kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba 
Aksesibilitas terhadap masalah narkoba 
Daya pengaruhnya terhadap kelompok Jain 
Besarnya jumlah pangsa khalayak, 

Perkiraan waktu untuk menjangkaunya, biaya, dan efektifitasnya 
c. Pemilahan khalayak: 

Pangsa khalayak primer; mereka yang menjadi sasaran langsung 
intervensi peubahan perilaku, yaitu mereka yang tergolong rentan 
terhadap penyalahgunaan narkoba. 
Pangsa khalayak sekunder, yaitu mereka yang diharapkan dapat 
mempengaruhi kelompok primer, orang tua, anggota peer (kelompok 
sebaya) dll. 

Pangsa khalayak para pembuat kebijakan 

3) Penengaraian pandangan khalayak 

Penelitian khalayak mengenai perubahan sikap, perilaku khalayak sasaran 
setelah dilakukan intervensi berupa program aksi pencegahan. 

4) Perumusan Tujuan 

a. Karakteristik rumusan tujuan yang baik 
Simple, sederhana, ri ngkas dan jelas 
Measurable, terukur berisi indicator kuantitatifyang dapat diukur 
Achievable, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu 
Realistic, masuk aka I. mempertimbangkan surnber yang tersedia 
Time Bound, direncanakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
tertentu 

b. Rumusan tujuan 

Menyatakan sasaran pangsa khalayak yang dituju 
Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam jangka waktu 
tertentu 

Kapan dan berapa lama waktu intervensi dilaksanakan 
Dimana dampak atau hasil akan terjadi 
Kriteria dan ukuran keberhasilan apa yang akan dipakai untuk 

mengukur hasil 

5) Penyusunan Pesan 
a. Materi Pesan penyuluhan P4GN harus menyangkut pemberian pengetahuan, 

perubahan sikap, dan pembentukan keterampilan pangsa khalayak sasaran. 
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Nama, jenis·jenis, khasiat, gejala dan darnpak penyalahgunaan narkoba 

yang banyak disalahgunakan. 

Situasi perrnasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

Dampak mikro dan rnakro penyalahgunaan dan peredaran ge lap 

narkoba 

Manfaat jangka panjang dan Cara hidup sehat tanpa narkoba dan 

keterampilan keorang·tuaan, serta kegiatan alternative positif. 

Cara·cara untuk rnenghindarkan diri dari narkoba dan cara-cara 

menciptakan lingkungan keluarga, psikologis dan social yang kondusif 

dalam menjalankan cara hid up sehat. 

b. Pendekatan 

Penekanan pada dampak penyalahgunaan narkoba dapat mendorong 

para petualang untuk mencobanya 

Tunjukan fakta obyektif, hindari exagerasi 

Tekankan nilai-nilai moral dan keimanan. 

Tekankan keterampilan membangun kepercayaan diri dan social 

Tunjukan kegiatan-kegiatan alternative positif. 

Menggunakan eks-pecandu sebaga ipenyuluh dapat memberikan kesan 

bahwa penyalahgunaan narkoba mudah sembuh. 

c. Kriteria pesan yang baik 

Terpercaya, jujur, nyata, obyektif 

Sederhana, mudah ditangkap dan dicerna, tidak banyak ilustrasi dan 

informasi 

jelas, mudah, langsung, Jugas 

Spesifik, tepat, persis, eksplisit 

Konsisten antara informasi yang satu dengan yang lain, dan sumber 

yang sa tu dengan yang lainnya. 

Positif, optimis, supportif 

Menarik, bermakna dan bermanfaat 

Sesuai dengan nilai dan budaya lokal 

6) Penilaian Media I saluran yang tepat 

a. Saluran komunikasi penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba 

dapat dipilih dari lima kelompok jenis media tersebut di bawah ini, 

berdasarkan pertimbangan aksesabilitas, luas jangkauannya, efektifitas, 

biaya yang tersedia, hakekat dan sifat pesan yang akan disarnpaikan, siapa 

dan dimana audiensnya, serta faktor social budaya khalayak sasaran: 
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b. Kelompok Media 

Media massa cetak : leaflets, pamflets, majalah, komik, poster, kain 

rentang. kalender, Buku, Buku Agenda, Warta, Surat Kabar, Tabloid, 

sticker, T shirt, halon, gantungan kunci, dll 

Media massa elektronik: Radio, TV, lnternet.HP, Film dan Video 

Media an tar pribadi : Pelajaran kuliah 

Di kelas, Pelatihan, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Simposium,Sarasehan, 

Wawancara, Dialog. Dialog interaktif, Temu Wicara, Temu Pakar, 

ceramah, khutbah, Bedah kasus,curah pendapat, simulasi, pameran, 

konseling. demonstrasi, penyajian slidesjlnfocus, pertandingan, 

kunjungan rumah, hotlines, gerak jalan, pawai, carnaval dll 

c. Kriteria pemilihan saluran media 

Biaya 

fangkauan 

Efektifitas 

Aksesabilitas 

d. Kriteria pemilihan Saluran Komunikasi 

fangkauan, pilih saluran yang menjangkau khalayak paling banyak dan 

luas 

Kredibilitas saluran, misalnya ada station TV atau Radio atau Surat 

Kabar yang lebih kredibel di mata khalayak dari pada yang lainnya. 

Efektifitas biaya 

Ketepatan dan pesan tertentu 

Keterjangkauan 

7) lmplementasi 

a. Jenis materi penyuluhan 

b. Perencanaan dan penyiapan bahan-bahan penyuluhan 

c. Pengkoordinasian penyebarluasan pesan melalui berbagai saluran 

d. Pemantauan Penyebarluasan pesan-pesan penyuluhan 

B) Monitoring. Pelaporan dan Evaluasi 

a. Apa evaluasi 

b. Manfaat evaluasi 

c. Tipe evaluasi 

d. Cara evaluasi 
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Lampiran Z 

LANGKAH KER)A DISEMINASI 

Sebagaimana diketahui dan telah diuraikan bahwa diseminasi informasi 

merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan melalui tahap 

atau langkah kerja yang sistimatis. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan 

sekaligus merupakan tahapan dalam proses kegiatan diseminasi informasi adalah: 

a. Penetapan sasaran diseminasi 

Apakah semua sasaran diseminasi sudah sudah tercakup? 

Apakah masing-masing kelompok sasaran sudah terinci dengan jelas? 

Apakah kebutuhan sasaran sudah terakomodasi semua? 

b. Perumusan tujuan diseminasi 

Apakah tujuan diseminasi telah terumuskan dengan jelas? 

Apakah tujuan juga telah dirumuskan sudah spesifik untuk tiap kelompok? 

Bagaimana respon) tiap kelompok terhadap rumusan tujuan tersebut? 

c. Perumusan isi pesan diseminasi 

Apakah isi pesan yang dirumuskan sudah konsisten dengan tujuan? 

Apakah rumusan isi pesan cukup menggugah dan dapat diterima sasaran? 

Apakah isi pesan telah menggambarkan keadaan yang diinginkan? 

d. Pemilihan media sebagai saluran diseminasi 

Media apa yang potensial dan cocok? 

Media apa yang paling kuat dan mampu menjangkau sasaran tertentu ? 

Media mana yang mampu mensinergikan penggunaan multi media? 

Media mana saja yang potensial dapat dijadikan pelopor dalam diseminasi? 

Media mana yang perlu diberi porsi lebih banyak untuk membentuk 

persepsi yang sesuai? 

e. Intensitas, sekuen dan jadwal kegiatan : 

so I LAMPIRAN 

Apakah intensitas kegiatan diseminasi telah memadai dan bagaimana 

tanggapan dari sasaran? 

Apakah rencana kegiatan telah tersusun dalam jadwal yang runtut? 

Apakah jadwal kegiatan telah dilaksanakan secara konsisten dan bersinergi? 



Lampiran 3 

CARA MENENTUKAN 
TOPIK DAN lSI PESAN P4GN BIDANG PENCEGAHAN 

YANG AKAN DI DISEMINASIKAN 

A. Topik 

Yang dimaksud dengan topik adalah pokok pembicaraan, inti, atau pokok bahasan 

yang dapat diuraikan menjadi pesan-pesan. Topik harus didasarkan pada masalah 

yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang ramai menjadi pembicaraan. 

Salanjutnya agar topik mengarah pada suatu pokok bahasan utama yang nantinya 

akan menjadi pesan inti, maka perlu diadakan penjajakan awal atau dengan jalan 

diadakan diskusi terlebih dahulu. Dalam diskusi itulah top ik yang dibicarakan di

arahkan pada suatu inti pesan tertentu. 

B. lsi Pesan 

Yang dimaksud dengan isi pesan adalah hal-hal yang perlu di diskusikan dan 

berfungsi sebagai informasi a tau bahan untuk dipe lajari. Konkritnya pesan ada lah 

bentuk dari penjabaran dari masalah yang sedang dihadapi masyarakat, oleh 

karena itulah seringkali pesan menjadi saling berkaitan atau saling berhubungan 

an tara masalah yang satu dengan masalah lainnya. 

C. Langkah-langkah mendapatkan Topik dan lsi Pesan 

1. Mengidentifikasi masalah : Topik dan isi pesan harus berdasarkan pada suatu 

masalah yang sedang ramai/hangat dibicarakan/dihadapi oleh masyarakat dan di

rasakan paling mendesak untuk segera ditangani dan dicarikan pemecahannya. 

2. Mencatatjmengelompokan masalah : Mencatat dan mengelompokan masalah 

dapat dilakukan melalui tukar pendapat dalam pertemuanjrapat, wawancara 

dengan tokoh masyarakat, pengamatan di lapangan ataupun dokumentasi dari 

kantor /instansi/institusi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Menetapkan masalah : Masalah yang paling banyak muncul basil pembahasan, 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi diletakkan pada urutan menurut 

prioritasnya. 

4. Merinci masalah ke dalam Topik: Kalau masalah pokok telah dapatditetapkan, 

selanjutnya dapat ditetapkan pula topik apa yang paling cocok untuk masalah 

yang tengah dihadapi sehingga penerima dapat mengerti dan menggugah 

kemampuannya untuk dapat menanggulangi masalah yang menjadi topik. 
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5. Menjabarkan lsi Pesan: Adalah menguraikan masalah yang sudah ditetapkan 

menjadi topik, kedalam pesan-pesan sebagai bahan untuk dapat diterima dan 

dipelajari. Menjabarkan masalah kedalam pesan-pesan harus sesuai dengan 

topik serta bidang yang telah ditentukan. 

6. Menyusun Pesan Adalah meringkas beberapa uraian menjadi kalimat 

pesan yang singkat, padat dan Jangsung pada inti pemecahan masalah yang 

dikehendaki dalam topik Dalam sebuah pesan yang disusun dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu pesan inti atau pesan utama, pesan penunjang. 

dan pesan penutup namun demikian tidak jarang pula pesan hanya terdiri dari 

satu bagian saja yang sering disebut pesan pokok. (Lihat Lamp iran Berikut) 
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CARA MENYUSUN PESAN 

PROGRAM P4GN BIDANG PENCEGAHAN 

A. Kedudukan, fungsi dan tujuan pesan 

Lampiran4 

Kedudukan pesan adalah inti yang harus di diskusikan, sedangkan fungsi pesannya 

ada lah bahan untuk dipelajari. 

Dalam Program P4GN Bidang Pencegahan 

Tujuan pesan adalah : 

Agar sasaran atau penerima pesan memperoleh pengetahuan tentang apa 

yang disebut dalam pesan 

Agar sasaran atau penerima pesan memiliki sikap seperti yang diharapkan 

dalam pesan 

Agar sasaran atau penerima pesan terampil melaksanakan apa yang disebut

kan dalam pesan 

Melalui diskusi terfokus [Jocus group discussion) tentang pesan yang dijabarkan 

dari masalah yang dihadapi, dan yang tersusun secara baik, sasaran a tau penerima 

pesan akan: 

a. mengetahui sebab timbulnya masalah 

b. mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh masalah terse but 

c. mengetahui alternatif pemecahan masalahnya 

Jadi melalui pesan (P4GN), penerima dilatih untuk berfikir dan bertindak secara 

kritis dan kreatif (Pencegahan). 

B. Ciri-ciri pesan 

Sebuah pesan P4GN sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

situas i, kondisi, dan tingkat pendidikan rata-rata penerimanya. Sebuah pesan yang 

baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Mengandung makna terhadap kejadian sehari-hari 

Menarik bagi penerima untuk didiskusikan 

Mengandung unsur pembinaan kepribadian 

Mendorong penerima untuk mendiskusikannya 

Memuat bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti 
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C. Bentuk Pesan 

Bentuk daripada pesan pada umumnya terbagi menjadi beberapa jenis an tara lain: 

Pesan yang berbentuk pernyataan 

Pesan yang berbentuk anjuran 

Pesan yang berbentuk larangan 

Pesan yang berbentuk pertanyaan 

Untuk bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba semua bentuk pesan 

diatas lazim digunakan, hal tersebut dikarenakan adanya sifat keterpaduan dari 

masalah narkoba yang menjadi topik uta rna. 

D. Sifat Uraian Pesan 

Uraian pesan P4GN Bidang Pencegahan seyogianya dapat memuat hal·hal yang 

diinginkan maupun sebaliknya, yaitu memuat hal·hal yang tidak diinginkan hal 

tersebut sangat tergantung terutama bila ditujukan terhadap kelompok-kelompok 

sasaran yang strategis. 
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Menimbang 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mewujudkan masyaraka t Indonesia yang 
sejahtera, adil dan makmur yang merata materii1 dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas 
sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal 
pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan 
secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber 
daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 
di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara 
lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis 
tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta 
melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 
yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di 
sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan 
tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
saksama; 

d. bahwa. 
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Mengingat 
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d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, 
menyimpan, mengedarkan, danfatau menggunakan 
Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 
dan saksarna serta bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika 
karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang 
sangat besar bagi kehidupan manusia, rnasyarakat, 
bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; 

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat 
transnasional yang dilakukan dengan menggunakan 
modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung 
oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 
menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi 
muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan 
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan 
memberantas tindak pidana tersebut; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; 

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 
1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against fllicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3673); 

Dengan 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBL!K INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang in i yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, h ilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 

2 . Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 
Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana 
terlampir dalam Undang-Undang ini. 

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, 
mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara 
langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non
ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau 
gabungannya, terrnasuk mengemas danjatau mengubah 
bentuk Narkotika. 

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. 

5. Ekspor 
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5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. 

6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan 
sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk 
mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk 
mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke 
tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa 
pun. 

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk 
badan hukum yang memilik.i izin untuk melakukan kegiatan 
pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, 
termasuk Narkotika dan alat kesehatan. 

11. Industri Fannasi adalah perusahaan berbentuk badan 
hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan 
produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk 
Narkotika. 

12. Transite Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari 
suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di 
wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor 
pabean dengan a tau tanpa berganti sarana angkutan. 

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 
psikis . 

14 . Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh 
dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus
menerus dengan takaran yang meningkat agar 
menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 
dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, 
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. 

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari 
ketergantungan Narkotika. 

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan 
secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar 
bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

18. Permufakatan . 
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18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih 
yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 
melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, 
menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi 
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan 
Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 
Narkotika. 

19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap 
pembicaraan, pesan, infonnasi, dan/atau jaringan 
komunikasi yang dilakukan melalui telepon danjatau alat 
komunikasi elektronik lainnya. 

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang d ilakukan 
oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 
{tiga) orang atau lebih yang telah ada u ntuk suatu waktu 
tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan 
suatu tindak pidana Narkotika. 

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum. 

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan. 

BABII 
DASAR, ASAS, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal3 

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: 
a. keadilan; 
b. pengayoman; 
c. kemanusiaan; 
d. ketertiban; 
e. perlindungan; 
f. keamanan; 
g. nilai-nilai ilmiah; dan 
h. kepastian hukum. 

Pasa14. 
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Pasa14 

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 
a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan danjatau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia 
dari penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; dan 

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial 
bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 

BABIII 
RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala 
bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika . 

Pasal 6 

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
digolongkan ke dalarn : 
a. Narkotika Golongan I; 
b. Narkotika Golongan II; dan 
c. Narkotika Golongan III. 

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) u ntuk pertarna kali ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 7 

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan / a tau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Pasal 8 

(I) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan. 

(2) Dalarn .. 
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(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat 
digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, 
serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan 
persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

BABIV 
PENGADAAN 

Bagian Kesatu 
Rencana Kebutuhan Tahunan 

Pasal 9 

(1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk 
kepen tingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . 

(2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), disusun rencana kebutuhan 
tahunan Narkotika. 

(3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2) disusun berdasarkan data 
pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi 
tahunan yang d iaudit secara komprehensif dan menjadi 
pedoman pen gadaan, pengendalian, dan pengawasan 
Narkotika secara nasional. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana 
kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan 
Men teri. 

Pasal 10 

(1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari 
impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain 
dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan 
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana 
kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Bagian Kedua .. 

LAMPIRAN I 61 



62 I LAMPIRAN 

- 8 -

Bagian Kedua 
Produksi 

Pasal II 

(1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi 
Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah 
memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi 
Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan 
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan 
pengawasan terhadap bahan baku, p roses produksi, dan 
hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana 
kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 9 . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengen ai tata cara pemberian izin 
dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Pera turan Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanju t mengenai tata cara pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 12 

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi danfatau 
digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah 
yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan 
produksi dan/ a tau penggunaan dalam produksi dengan 
jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga . 



-9-

Bagian Ketiga 
Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pasal 13 

{1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah 
ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, 
dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin 
Menteri. 

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk 
mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Keempat 
Penyimpanan dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri fannasi , 
pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah, a potek, rumah sakit, pusat kesehatan 
masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu 
pengetahuan wajib disimpan secara khusus. 

(2) lndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah 
sakit , pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 
dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, 
menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai 
pemasukan danjatau pengeluaran Narkotika yang berada 
dalam penguasaannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan 
secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) ctiatur dengan 
Peraturan Menteri. 

(4) Pelanggaran terhactap ketentuan mengenai penyimpanan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) danjatau ketentuan 
mengenai pelaporan sebagaimana ctimaksuct pacta ayat {2) 
dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomenctasi 
dari Kepala Bactan Pengawas Obat dan Makanan berupa: 

a. teguran; 

b. peringatan . 
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b. peringatan; 

c. denda administratif; 

d. penghentian sementara kegiatan; atau 

e. pencabutan izin. 

BABV 
1MPOR DAN EKSPOR 

Bagian Kesatu 
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor 

Pasal 15 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu ) perusahaan pedagang 
besar farmasi milik negara yang te lah memiliki izin sebagai 
importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. 

{2) Dalam keadaan tertentu , Menteri dapat memberi izin 
kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara 
sebagaimana dimaksud pacta ayat {1) yang memiliki izin 
sebagai importir s esuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk melaksanakan impor 
Narkotika. 

Pasal 16 

( 1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor 
dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana 
kebutuhan dan realisasi produksi dan/ atau penggunaan 
Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan lmpor Narkotika Golongan I dalam 
jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. 

Pasal 17 . 
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Pasal 17 

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan 
pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut 
dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. 

Bagian Kedua 
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor 

Pasal 18 

(1} Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang 
besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai 
eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin 
kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin 
sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan u n tuk melaksanakan ekspor 
Narkotika. 

Pasal 19 

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan 
Ekspor dari Men teri untuk setiap kali melakukan ekspor 
Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemohon harus 
melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. 

Pasal20 

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan 
pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut 
dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengimpor. 

Pasal21 

lmpor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya 
dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk 
perdagangan luar negeri. 

Pasal 22 . 
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Pasal22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan 
Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga 
Pengangkutan 

Pasal23 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan 
Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini 
atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
ini. 

Pasal 24 

(1} Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi 
dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan 
Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri. 

(2} Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi 
dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang 
dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat 
persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan 
keten tuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor. 

Pasal 25 

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuk.i 
wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan 
bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor 
Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan 
ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di negara pengekspor. 

Pasal 26. 
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Pasal 26 

( 1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan 
Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas 
perusahaan pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan 
Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. 

(3) Penanggung jawab pengangkut eks por Narkotika wajib 
membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat 
Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen 
atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
negara pengimpor. 

Pasal 27 

(1) Narkotika yang d iangkut harus disimpan pada kesempatan 
pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman 
di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan 
disaksikan oleh pengirim. 

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika 
yang d iangkut. 

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama I x 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib 
melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada 
kepala kantor pabean setempat. 

(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam 
kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh 
pejabat bea dan cukai. 

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa 
dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat 
Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita 
acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pad a 
persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan 
menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang 
berwenang. 

Pasal 28. 
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Pasal28 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula 
bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara. 

Bagian Keempat 
Trans ito 

Pasal 29 

(1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau 
Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari 
pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah 
negara pengimpor sesuai dengan keten tuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku d i negara pengekspor 
dan pengimpor. 

{2) Dokumen atau Surat Persetuju an Ekspor Narkotika dari 
pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat 
Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pacta 
aya t ( 1) sekurang-kurangnya memuat keterangan ten tang: 

a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika; 
b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan 
c. negara tujuan ekspor Narkotika. 

Pasal 30 

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada 
Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya 
persetujuan dari: 

a. pemerin tah negara pengekspor Narkotika; 
b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan 

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika. 

Pasal31 

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya 
dapat dilakukan terhadap kemasan ash Narkotika yang 
mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung 
jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kelima . 
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Bagian Kelima 
Pemeriksaan 

Pasal 33 

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen 
impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika. 

Pasal 34 

{I) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang 
diimpomya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan 
Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
impor Narkotika di perusahaan. 

{2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor 
Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor. 

BABVI 
PEREDARAN 

Bagian Kesatu 
Urn urn 

Pasal35 

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam 
rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun 
pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 36 

( 1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan 
setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. 

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

(3) Untuk. 
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(3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika 
dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat 
dan Makanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal37 

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan 
baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk 
produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 38 

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan 
dokumen yang sah. 

Bagian Kedu a 
Penyaluran 

Pasal39 

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh lndustri Farmasi, 
pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Industri Fannasi, pedagang besar fannasi, dan sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) wajib memiliki izin khusus 
penyaluran Narkotika dari Menteri. 

Pasal40 

(1) Industri Fannasi tertentu hanya dapat menyalurkan 
Narkotika kepada: 

a . pedagang besar farmasi tertentu; 
b. apotek; 
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah 

tertentu; dan 
d. rumah sakit. 

(2) Pedagang 
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(2) Pedagang besar fannasi tertentu hanya dapat menyalurkan 
Narkotika kepada: 
a. pedagang besar fannasi tertentu lainnya; 
b. apotek; 
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah 

tertentu; 
d. rumah sakit; dan 
e. lembaga ilmu pengetahuan. 

(3) Sarana penyimpanan sediaan fannasi pemerintah tertentu 
hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: 
a. rumah sakit pemerintah; 
b. pusat kesehatan masyarakat; dan 
c . balai pengobatan pemerintah tertentu. 

Pasal 41 

Narkotika Golongan I hanya dapat d isalurkan oleh pedagang 
besar farmasi tertentu kepada lem baga ilmu pengetahuan 
tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

Pasa142 

Ketentuan lebih lanju t m engenai syarat dan tata cara 
penyaluran Narkotika d iatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Ketiga 
Penyerahan 

Pasa143 

(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: 
a. a potek; 
b. rumah sakit; 
c. pusat kesehatan masyarakat; 
d. balai pengobatan; dan 
e. dokter. 

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: 
a. rumah sakit; 
b. pusat kesehatan masyarakat; 
c. apotek lainnya; 
d. balai pengobatan; 
e. dokter; dan 
f. pasien. 

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan 
balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika 
kepada pasien berdasarkan resep dokter. 

(4) Penyerahan . 
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(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat 
dilaksanakan untuk: 

a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan 
Narkotika melalui suntikan; 

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan 
memberikan Narkotika melalui suntikan; atau 

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada 
apotek. 

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu 
yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. 

Pasal 44 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

BABVJJ 
LABEL DAN PUBLIKASI 

Pa sal 45 

(1) Industri Fanna s i wajib mencantumkan label pada kemasan 
Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan 
baku Narkotika. 

(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi 
tulisan dan gam bar, atau bentuk lain yang disertakan pada 
kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, 
ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, danjatau 
kemasannya. 

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada 
kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. 

Pasal 46 

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah 
kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. 

Pasal 47. 
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Pasal47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pa sal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri. 

BABVIII 

PREKURSOR NARKOTIKA 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pengaturan 

Pasal 48 

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan: 
a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor 
Narkotika; dan 

c . mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan 
Prekursor Narkotika. 

Bagian Kedua 

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika 

Pasal49 

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
digolongk:an ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor 
Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan 
menteri terkait. 

Bagian Ketiga . 
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Bagian Ketiga 

Rencana Kebutuhan Tahunan 

PasaJ 50 

(1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan 
Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, 
industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan 
kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara 
nasional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor 
Narkotika sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi 
dengan menteri terkait. 

Bagian Keempa t 

Penga daan 

PasaJ 51 

(1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi 
dan impor. 

(2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri 
farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

PasaJ 52 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, 
ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan 
Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BABIX. 
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BABIX 
PENGOBATAN DAN REHABILITASI 

Bagian Kesatu 
Pengobatan 

Pasal 53 

{1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi 
medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II 
atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan 
tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

{2) Pasien sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dapat 
memiliki, menyimpan, danjatau membawa Narkotika 
untuk dirinya sendiri. 

{3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, 
disimpan, danjatau dibawa u ntuk digunakan diperoleh 
secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Bagian Kedua 
Rehabilitasi 

Pasal54 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pasal 55 

{1 ) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum 
cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit, danjatau lembaga rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah 
untuk mendapatkan pengobatan danjatau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib 
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada 
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ a tau 
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 
dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan . 
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(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal56 

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah 
sakit yang ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan 
rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat 
persetujuan Menteri. 

Pasal 57 

Selain melalui pengobatan dan/ a tau rehabilitasi medis, 
penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan 
keagamaan dan tradisional. 

Pasal58 

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan 
baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Pa sal 59 

{l) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 56 dan Pasal 57 d iatur dengan Peraturan Menteri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal60 

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terh adap segala 
kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pacta ayat {I) meliputi 
upaya: 
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/ a tau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah . 
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b. mencegah penyalahgunaan Narkotika; 

c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam 
penyalahgunaan Narkotika, tennasuk dengan 
memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan 
Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai 
lanjutan atas; 

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian 
dan/ a tau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan; dan 

e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 
bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh 
pemerintah maupun masyarakat. 

Pasal 61 

{ 1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala 
kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. 

(2) Pengawasan sebagaimana d imaksud pada ayat {1) meliputi: 

a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan 
pelayanan keseha tan danjatau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 

b. alat-alat potens ial yang dapat disalahgunakan untuk 
melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

c. evalu asi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum 
diedarkan; 

d. prod uksi; 
e. impor dan ekspor; 

peredaran; 

g. pelabelan; 
h. informasi; dan 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Pasal62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 63 .. 
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Pasal 63 

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain 
dan/ atau badan intemasional secara bilateral dan multilateral, 
baik regional maupun intemasional dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai 
dengan kepentingan nasional. 

BABXI 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan dan Tempat Kedudukan 

Pasal64 

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk 
Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. 

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan 
di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 65 

( 1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
petwakilan di daerah provinsi dan kabupatenjkota. 

{3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN 
kabupatenjkota berkedudukan di ibukota kabupatenjkota. 

Pasal 66 

BNN provinsi dan BNN kabupatenjkota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal . 

Pasal 67. 
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Pasal67 

(1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh 
seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. 

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi 
urusan: 
a . bidang pencegahan; 
b. bidang pemberantasan; 
c. bidang rehabilitasi; 
d. bidang hukum dan kerja sama; dan 
e. bidang pemberdayaan masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan 
tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal68 

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Presiden. 

Pa sal69 

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon 
harus memenuhi syarat: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. seha t jasmani dan rohani; 
d . berijazah paling rendah strata 1 (satu); 
e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam 

penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam 
pemberantasan Narkotika; 

f. beru.sia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan 

memiliki reputasi yang baik; 
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

tidak menjadi pengurus partai politik; dan 
j. bersedia melepaskan jabatan struktural danjatau jabatan 

lain selama menjabat kepala BNN. 

Bagian Ketiga . 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Wewenang 

Pasal 70 

BNN mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemarnpuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan 
masyarakat dalarn pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik 
regional ma upun intemasional, guna mencegah dan 
memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

h. men gembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 
terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas 
dan wewenang. 

Pasal 71 

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN 
berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

Pasal 72 . 
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Pasal 72 

( 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
dilaksanakan oleh penyidik BNN. 

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pacta ayat (I) 
diangkat dan d iberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN 
sebagaimana dimaksud pacta ayat {2) diatur dengan 
Peraturan Kepala BNN. 

BABXII 

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

Pasal 73 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang
Undang ini. 

Pasal 74 

( 1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan 
dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna 
penyelesaian secepatnya. 

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan 
tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, 
tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana 
rnati , serta proses pernberian grasi, pelaksanaannya harus 
dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 75 
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 
a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta 

keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

c. memanggil . 
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c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai 
saksi; 

d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 

e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak 
pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
memeriksa surat danfatau dokumen lain tentang 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika di selu ruh wilayah juridiksi 
nasional; 

melakukan penyadapan yang terkait dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang 
cukup; 

j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan 
penyerahan di bawah pengawasan; 

k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam 
dioksiribonukleat (DNA), dan{ a tau tes bagian tubuh lainnya; 

m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 
n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, 

dan tanaman; 
o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pas 

dan alat··alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai 
hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika yang disita; 

q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang 
bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
dan 

s. menghentikan . 
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s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya 
dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

Pasal 76 

(I) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 
24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat 
penangkapan diterima penyidik. 

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dapat 
diperpanjang paling lama 3 x 24 {tiga kali dua puluh empat) 
jam. 

Pasal 77 

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 75 huruf i 
dilaksanakan setelah terdapat bu kti permulaan yang cukup 
dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
surat penyadapan diterima penyidik. 

{2) Penyadapan sebagaimana d imaksud pacta ayat ( 1) hanya 
dilaksanakan atas izin ter tulis dari ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pacta ayat {1) dapat 
diperpanjang 1 (satu ) kali untuk jangka waktu yang sama. 

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 78 

( 1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan 
penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin 
tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. 

(2) Dalam waktu paling lama I x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada 
ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I). 

Pasal 79 

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di 
bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari 
pimpinan. 

Pasal 80 .. 
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Pasal 80 

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga 
berwenang: 
a . mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan 

barang bukti, tennasuk harta kekayaan yang disita kepada 
jaksa penuntut umum; 

b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang 
terkait; 

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga 
keuangan lainnya tentang keadaan keu angan tersangka 
yang sedang diperiksa; 

d. untuk mendapat infonnasi dari Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang 
untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka 
kepada instansi terkait; 

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, 
transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau 
mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang 
dilakukan a tau dimiliki oleh tersangka yang diduga 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya 
dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak 
hukum negara lain untuk melakukan pencarian, 
penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

Pasal 81 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 82. 
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Pasal82 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 
dimaksud pacta ayat {1) di lingkungan kementerian atau 
lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor 
N arkotika berwenang: 

a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang 
adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

b. memeriksa orang yang diduga melakukan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. memeriksa bahan bu k ti atau barang bukti perkara 
penyaJahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

memeriksa surat danjatau dokumen lain tentang 
adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
dan 

h. menangkap orang yang diduga melakukan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal83 

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 84. 
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Pasal84 
Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara 
tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula 
sebaliknya. 

Pasal85 

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil 
tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang
Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal86 

(I) Penyidik dapat memperoleh alat bu kti selain sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana. 

{2) Alat bukti sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) berupa: 
a. informasi yang diucapkan, dikirirnkan, diterima, atau 

disimpan secara elek tronik dengan alat optik atau yang 
serupa dengan itu; dan 

b. data rekaman a tau infonnasi yang dapat dilihat, dibaca, 
danjatau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau 
tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang 
terekam secara elektronik, tennasuk tetapi tidak terbatas 
pada : 
1. tulisan, suara, dan/ a tau gam bar; 
2 . peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi 

yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang 
yang mampu membaca atau memahaminya. 

Pasal87 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan 
Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan 
membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan 
dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan . 
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b. keterangan mengenai tern pat, jam, hari, tanggal, bulan, 
dan tahun dilakukan penyitaan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang 
melakukan penyitaan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) wajib 
memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada 
kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan 
penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 88 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan 
penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan 
barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada 
penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga 
kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan 
tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri 
setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 

{2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (!) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 
{empa t belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit 
te rjangkau karena faktor geografis atau transportasi. 

Pasal89 

(!) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan 
Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan 
pengamanan barang sitaan yang berada di bawah 
penguasaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud 
pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal90 
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Pasal 90 

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil 
menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna 
pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 
sejak dilakukan penyitaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal91 

( 1) Kepala kejaksaan negeri setempa t setelah menerima 
pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia a tau penyidik BNN, dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk 
kepentingan pembu ktian perkara, kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/ atau 
dimusnahkan. 

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
berada dalarn penyimpanan dan pengamanan penyidik yang 
telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan 
negeri setempat. 

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam 
waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan 
berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan 
tembusan berita acaranya disarnpaikan kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri 
setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 
(satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

(5) Pemusnahan . 
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(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 
hurufk. 

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan 
untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan 
kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung 
sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri 
setempat. 

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud pacta ayat (6) 
menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai 
penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan 
dan pelatihan. 

Pasal92 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang 
ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua 
puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan 
sebagian kecil u ntuk kepentingan penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di s idang pengadilan, dan dapat disisihkan 
untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan 
pelatihan. 

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan 
daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau 
transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari. 

{3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, 
dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 
tanaman Narkotika; dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan 
pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan 
pemusnahan. 

(4) Sebagian 
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(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat {1) disimpan oleh 
penyidik untuk kepentingan pembuktian. 

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) disimpan oleh Menteri 
dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

{6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) disimpan oleh BNN 
untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. 

Pasal93 

Selain untuk kepentingan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau 
tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain 
yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika 
tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan 
asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan 
peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau 
berdasarkan asas timbal balik. 

Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 95 

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang 
sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 90 dan Pasal 91. 

Pasal 96 

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang 
sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 
91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik 
barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh 
Pemerintah. 

(2) Besaran . 
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(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 
ditetapkan oleh pengadilan. 

Pasal97 

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda 
istri , suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang 
diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
dilakukan tersangka atau terdakwa. 

Pasal 98 

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa 
seluruh harta kekayaan dan harta bend a is tri, suami, anak, dan 
setiap orang atau korporasi bukan bera sal dari hasil tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 
terdakwa. 

Pasal 99 

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan 
Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, 
dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal 
yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya 
identitas pela por. 

(2) Sebelum s idang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan 
orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan 
perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksuct pacta ayat 
(1). 

Pasal 100 

(1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang 
memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan 
oleh negara ctari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 
danfatau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah 
proses pemeriksaan perkara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan 
oleh negara sebagaimana dimaksuct pacta ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 101 
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Pasal 101 

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang 
digunakan di dalam tindak pidana N arkotika dan Prekursor 
Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor 
Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk 
negara. 

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) adalah milik pihak ketiga yang 
beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan 
terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang 
bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan 
hasil tindak pidana N arkotika dan Prekursor N arkotika dan 
tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas 
untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: 

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan 
harta kekayaan a tau aset yang diperoleh dari hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 102 

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam PasallOl dapat 
dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian 
antarnegara. 

Pasal 103 

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat; 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/ a tau perawatan melalui 
rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan . 
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b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui 
rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan danjatau perawatan bagi 
Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 
huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

BABXIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 104 

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas· luasnya untuk 
berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika. 

Pasal 105 

Masyarakat mempunyai h ak dan tanggung jawab dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal !06 

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika diwujudkan dalam bentuk: 
a . mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya 

dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; 

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan 
memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada 
penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 
jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani 
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. memperoleh . 
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d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 
yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; 

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang 
bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir 
dalam proses peradilan. 

Pasal 107 

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 108 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapa t dibentuk dalam suatu 
wadah yang dikoordinasi oleh BNN. 

(2) Ketentuan sebagaimana d imaksud pacta ayat ( 1) diatur 
dengan Peraturan Kepala BNN. 

BAB XlV 

PENGHARGAAN 

Pasal 109 

Pemerin tah memberikan penghargaan kepada penegak hukum 
dan masyarakat yang telah betjasa dalam upaya pencegahan, 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 110 

Pem berian penghargaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BABXV 
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BABXV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal Ill 

{I) Setiap orang yang tanpa hak a tau melawan hukum 
menanarn, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai , 
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

{2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau m enyediakan Narkotika 
Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (l) beratnya m elebihi 1 (satu) kilogram a tau 
melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur h idup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 112 

(1) Setia p orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 {empat) tahun dan paling 
lama 12 {dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

{2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai , 
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 113 . 
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Pasal 113 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.OOO.OOO.OOO,OO 
(satu rniliar rupiah) dan paling banyak 
Rp!O.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi , mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam bentuk 
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau rnelebihi 
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur h idup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda mak:simum 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditambah 1 /3 
(sepertiga). 

Pasal 1 14 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan u n tuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 
(sa tu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 
tanaman beratnya melebihi 1 {satu) kilogram atau melebihi 
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
rnati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 6 {enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 115. 
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Pasal 115 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
betas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pacta ayat ( 1) dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (I ) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 11 6 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain 
atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan 
orang lain , d ipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak RpiO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang 
lain sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) mengakibatkan 
orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 {dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 

Pasal 117. 
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Pasal 117 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama I 0 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksu d pacta ayat {1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 118 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, m engekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,0 0 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.00 0.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 119 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II , dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak RpS.OOO.OOO.OOO,OO (delapan miliar rupiah) . 

(2) Dalam .. 
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(2) Dalarn hal perbuatan menawarkan untuk dijual , menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 120 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut , atau mentransito 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama I 0 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sediltit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima m iliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana 
dimak.sud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) talmn dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasall21 

( 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan N arkotika Golongan II terhadap orang lain 
atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
pidana denda paling sediltit Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam 

LAMPIRAN I 99 



100 1 LAMPIRAN 

-46-

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 
dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup , atau 
pidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 

Pasal 122 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) . 

{2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 {lima) gram, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama I 0 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda maksimu m sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 123 

{1) Setia p orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama l 0 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi , mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III 
sebagaimana d imaksud pacta ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditambah 1/ 3 (sepertiga). 

Pasal 124 . 
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Pasal 124 

(1) Setiap orang yang tanpa hak a tau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedik.it 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan p idana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama IS (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 125 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahu n dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3 .000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 126. 
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Pasal 126 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain 
atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah} . 

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang lain mati atau cacat permanen , pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 {lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 

Pasal 127 

{1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan lil bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 {satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 , dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pasal 128 

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang 
sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak Rpi.OOO.OOO,OO (satujuta rupiah). 

(2) Pecandu . 
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(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah 
dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. 

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di 
rumah sakit dan/ a tau lembaga rehabilitasi medis yang 
ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) harus memenuhi 
standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 129 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (em pat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum: 

a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

c. menawarkan u ntuk dijual, menjual , membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan 
Narkotika; 

d . membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 

Pasal 130 

( 1) Dalam hal tindak pidana se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 
Pasal 121 , Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 
Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain 
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 

(2) Selain. 
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{2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat {1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; danjatau 

b. pencabutan status badan hukum. 

Pasal 131 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 
123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (!), Pasal 
128 ayat {1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 {satu) tahun atau pidana denda paling banyak 
RpSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta n.>piah). 

Pasal 132 

{1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 , Pasal 112, Pasal 
113, Pasal ll4, Pasai!IS, Pasall16, Pasalll7, Pasalll8, 
Pasal 119 , Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, 
Pasal 124 , Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pe1akunya 
dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 
terse but. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
Ill, Pasalll2, Pasalll3, Pasall14, Pasal115, Pasal116, 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 
Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan 
Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara 
dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). 

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 
tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara 20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 133. 
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Pasal 133 

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan 
sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 
memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, 
memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, 
atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
melakukan tindak pidana sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 
Pasa1126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua pulu h m iliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang menyuruh, m emberi atau menjanjikan 
sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 
memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, 
memaksa dengan kekera san, melakukan tipu muslihat, 
atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 
menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara 
paling singka t 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedik.it 
Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
RpiO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 134 

{1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan 
sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat {2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 {enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud 
pacta ayat { 1) yang dengan sengaja tidak melaporkan 
Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak Rpi.OOO.OOO,OO (satu juta rupiah). 

Pasal 135. 
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Pasal 135 

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (em pat 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (em pat 
ratus juta rupiah). 

Pasal 136 

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang 
diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana 
Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda 
bergerak maupun tidak bergerak, berwujud a tau tidak berwujud 
serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 
Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. 

Pasal 137 

Setiap orang yang: 
a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, 

menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau 
menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, 
menghibahkan, mewariskan, dan/ a tau men transfer uang, 
harta, dan ben da atau aset baik dalam bentuk benda 
bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika 
danja tau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan , 
penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran 
investasi , simpanan atau transfer, hibah, waris, harta 
atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda 
bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana 
Narkotika danjatau tindak pidana Prekursor Narkotika, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah). 

Pasal 138. 
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Pasal 138 

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit 
penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak 
pidana Narkotika danfatau tindak pidana Prekursor Narkotika 
di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 
RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 139 

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 {satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit RplOO.OOO.OOO,OO (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar 
rupiah). 

Pasal 140 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 8 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana 
penjara paling s ingkat 1 (satu) tahun dan paling lama I 0 
(sepuluh) tahu n dan pidana denda paling sedikit 
Rp100.000 .000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah). 

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
penyidik BNN yang tidak melaksanak:an ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, 
Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat 
(2) , ayat (3) , dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (1). 

Pasal141 

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah). 

Pasal 142 . 
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Pasal 142 

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau 
secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban 
melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut 
umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling banyak RpSOO.OOO.OOO,OO (lima 
ratus juta rupiah). 

Pasal 143 

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan 
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di 
muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000 ,00 (enam puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). 

Pasal 144 

(!) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 
melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111 , Pasal 112 , Pasal 113, Pasal 
114, Pasall!S, Pasal l!6, Pasal!l7, Pasal!l8, Pasall!9, 
Pasal 120, Pa sal 121 , Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, 
Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (!), Pasal 128 ayat (I), 
dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 
1/3 (sepertiga). 

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak 
pidana yang dijatuhi dengan pidana mati , pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 145 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau 
tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal Ill , Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 
Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 
121 , Pasal 122 , Pasal 123 , Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 
Pasal 127 ayat (!), Pasal 128 ayat (!) , dan Pasal 129 di luar 
wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan 
Undang-Undang ini. 

Pasal 146. 
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Pasal 146 

( 1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak 
pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor 
Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran 
keluar wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

(3) Warga negara asing yang pemah melakukan tindak pidana 
Narkotika danjatau tindak pidana Prekursor Narkotika di 
luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 147 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 10 {sepu lu h) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000 .000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah). bagi: 

a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai 
pengobatan, sarana penyimpanan sediaan fannasi milik 
pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika 
Golongan II dan Ill bukan untuk kepentingan pelayanan 
keseha tan ; 

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, 
membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika 
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan; 

c. pimpinan lndustri F'armasi tertentu yang memproduksi 
Narkotika Golongan bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan; atau 

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan 
Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan 
Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan dan/ atau bukan untuk kepentingan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

Pasal 148. 
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Pasal 148 

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam 
Undang·Undang ini tida.k dapat dibayar oleh pelaku tinda.k 
pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, 
pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 149 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Badan Narkotika Nasional yang d iben tuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 
Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan 
Narkotika kabupatenjkota, dinyatakan sebagai BNN, BNN 
provinsi, dan BNN kabupatenj kota berdasarkan Undang
Undang ini; 

b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertarna kali 
ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang
Undang ini; 

c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika 
Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN 
berdasarkan Undang-Undang ini; 

d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang
Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata ketja 
Ba dan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan 
Pera turan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 hruus sudah 
disesuaikan dengan Undang-Undang ini; 

e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang
Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja 
BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 
hruus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

Pasal 150 

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang 
telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat 
dijalankan sarnpai dengan selesainya program dan kegiatan 
dimaksud tennasuk dukungan anggarannya. 

Pasal 151 
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Pasal 151 

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik 
yang berada di BNN provinsi , maupun di BNN kabupaten/kota 
dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini. 

BABXVll 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 152 

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3698) pacta saat Undang-Undang ini 
diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan danfatau belum diganti dengan peraturan baru. 
berdasarkan Undang-Undang in i. 

Pasal 153 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini: 
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3698); dan 

b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan 
Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I 
menurut Undang-Undang ini, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 154 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini han1s telah 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang 
ini diundangkan. 

Pasal 155 

Undang-Undang ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2009 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

AND! MATTALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA Rl 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

Wisnu Setiawan 
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I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan 
atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal in i ak:an lebih merugikan 
jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang 
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai
nilai budaya bangsa yang pacta akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara, pacta Sidang Umum Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur 
upaya pem berantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui 
ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan 
pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga 
mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan 
pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan 
sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam 
masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, 
terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada 
umumnya. 

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas 
yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional 

maupun .. 
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maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang 
semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan 
korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan 
generasi muda pacta umumnya. 

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 
Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, 
dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika 
karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau 
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam 
Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan 
melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain 
itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menim bulkan efek jera 
terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik 
dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 {dua puluh) 
tahun, pidana penjara seumur hidup, mau pu n pidana mati. Pemberatan 
pidana tersebut dilakukan dengan menda sarkan pacta golongan, jenis, 
ukuran, dan jumlah Narkotika. 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gela p Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 83 Tahu n 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, 
Badan Narkotika Provins i, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN 
tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang
Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah 
nonkementerian {LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai 
perwakilan di daerah provinsi dan kabupatenfkota sebagai instansi 
vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupatenjkota. 

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh 
harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang 
dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 
putusan pengadilan yang tela.h memperoleh kekuatan hukum tetap 
dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap 

Narkotika. 
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Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan 
sosial. 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan 
teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian 
terselubung (under cover buy}, dan teknik penyerahan yang diawasi 
(controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan 
mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. 

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 
secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas 
negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik 
bilateral, regional, maupun intemasional. 

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam 
usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika tennasuk pemberian penghargaan bagi anggota 
masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan 
tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah 
berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
Cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

PasalS 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" 
hanya untuk industri farmasi. 

Pasal 6. 
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Pasa16 
Ayat (I) 

Huruf a 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilrnu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalarn terapi , serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 

Hurufb 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan se bagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/ a ta u u ntuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Hurufc 

Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika 
Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 

Cukup jelas . 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" 
adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan 
kesepakatan intemasional dan pertimbangan kepentingan 
nasional . 

Paaal7 
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Yang dima.ksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk 
pelayanan rehabilitasi medis. 
Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk 
kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk 
kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan 
serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, 
penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. 
Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah 
termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari 

pihak 
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pihak Kepolisian Negara Republik. Indonesia, Bea dan Cukai dan 
Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. 

Pasal 8 

Ayat (I) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai: 
a. reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan 

tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi 
suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang 
apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. 

b. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I 
tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi 
suatu zat/bahanfbenda yang d isita atau ditentukan oleh 
pihak Penyidik apakah termasu k jenis Narkotika atau 
bukan. 

Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "Narkotika dari sumber lain" adalah 
Narkcitika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh 
antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama 
dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh 
dari h asil penyitaan atau perampasan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 
Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan 
terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan 
pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan 
oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya 
melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan 
peredaran gelap Narkotika. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal II 
Ayat (I) 

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan 
izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak 
memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif 

dengan. 
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dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan 
Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat(1) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "produksi" 
adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang 
mengandung Narkotika. 
Yang dimaksud dengan "jumlah yang sangat terbatas" adalah 
tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk 
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "swasta" adalah lembaga ilmu 
pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu 
fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan 
pengembangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 
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Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai 
pengobatan yang dipimpin oleh dokter. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang 
melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di 
dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang 
berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada 
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rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa 
simpan resep selama 3 (tiga) tahun. 
Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang 
memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan 
mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, 
dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep 
selama 3 (tiga) tahun. 
Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana 
diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di 
bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 
waktu 3 (tiga) tahun. 
Maksud adanya kewajiban untuk membu at, menyimpan, dan 
menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu 
dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di 
dalam peredaran dan sekaligus se bagai bah an dalam 
penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Pasal 15 

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" termasuk juga segala 
bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
hurufa 

Cukup jelas. 
huruf b 

Cukup jelas. 
hurufc 

Cukup jelas. 
hurufd 

Cukup jelas. 
hurufe 

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin" adalah izin 
yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola 
Narkotika. 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2). 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam 
ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farrnasi milik 
negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam 
melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran 
dan lain-lain. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Dalam ketentuan ini yang d imaksud dengan "'kawasan pabean 
tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri" adalah 
kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara intemasional 
tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika 
agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi. 
Pelaksanaan im por atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada 
Undang-Undang tentang Kepabeanan danfatau peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal25. 
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Pasal 25 
Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik 
melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan 
yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di 
Wilayah Negara Republik Indonesia. 
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab pengangkut" adalah 
kapten penerbang atau nak.hoda. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "kemasan khusus atau di tempat 
yang aman" dalam ketentuan ini adalah kemasan yang 
berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pacta 
tempat tersendiri yang disediakan secara khusus. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Ketentuan mengenai bata s waktu dalam menyarnpaikan 
laporan dimaksudkan u ntuk menjamin kepastian hukum dan 
memperketat pengawasan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal29 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jenis" 
adalah sediaan bentuk garam atau basa. 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bentuk" 
adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat 

jadi. 
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jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, 
cairan. 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "jumlah" 
adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika 
yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, 
isi dalam milliliter. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Pasal 30 
Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalarn transito 
Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila 
dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force 
majeur) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka 
perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
ketentuan ini. 
Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, 
Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab 
pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai. 

Pasal31 
Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan 
Pengawas Obat dan Makanan dalarn pengemasan kembali 
Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal32 
Cukup jelas. 

Pasal33 
Cukup jelas . 

Pasal34 
Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja 
dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika 
laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan 
waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus 
segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika 
yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang 
dimiliki. 

Pasal35 
Cukup jelas. 

Pasal 36. 
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Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal37 

Cukup jelas . 

Pasal38 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi 
dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran 
Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan 
pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang 
dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar 
farmasi , sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah 
sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. 
Dokumen terse but berupa Surat Persetujuan ImporjEkspor, faktur, 
surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan 
resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Narkotika bersangkutan. 

Pasal39 
Ayat (I) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "industri 
farmasi , dan pedagang besar farmasi" adalah industri 
farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah 
memiliki izin khusu s untuk menyalurkan Naskotika. 

Ayat (2) 

Pasal40 

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran 
Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi 
pemerin tah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian 
sasana penyimpanan sediaan fasmasi tersebut tidak 
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan . 

Ayat (I) 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sarana 
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu" 
adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat 
kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara 

Republik. 
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Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan 
Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan 
kesehatan. 

Hurufd 

Ayat (2) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "rumah 
sak.it" adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi 
farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi 
tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu. 

Cukup jelas . 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasa141 
Cukup jelas. 

Pasal42 
Cukup jelas. 

Pasa143 
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Ayat (I) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Keten tuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang 
belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat 
memperoleh Narkotika dari apotek. 

Hurufc 

Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian 
kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika 

dalam. 
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dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral 
(khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya 
adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet 
Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap 
penyakit kanker stadium yang tidak dapat 
disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat 
yang dapat menghilangkan rasa sak.it yang tidak 
terhingga dari penderita kanker tersebut. 

Hurufb 

Lihat penjelasan huruf a. 
Hurufc 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan 
Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di 
daerah terpencil yang tidak ada a potek memerlukan 
surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri 
Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin 
tersebut rnelekat pacta surat keputusan penempatan di 
daerah terpencil yang tidak ada apotek. 

Ayat (5) 

Pasal44 

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan 
II dan Golongan Ill. 

Cukup jelas. 

Pasal45 

Ayat (I) 

Ketenhlan ini menegaskan bahwa pencantuman label 
dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga 
memu dahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pasal46 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "label" adalah 
label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda 
dari label untuk obat lainnya. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dipublikasikan" 
adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk 
Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku 
Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. 
Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya 
penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi. 

Pasa147. 
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Pasal47 
Cuku p jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas. 

Pasal49 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri 
yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang 
membidangi urusan perdagangan. 

Pasal50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat 
keterangan dokter, salinan resep, atau labelfetiket. 

Pasal 54 
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Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah 
seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena 
dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, danfatau diancam untuk 
menggunakan Narkotika. 

Pasal 55. 



- 15-

Pasal 55 

Ayat (1) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu 
Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya 
penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu 
Narkotika, ma.ka diperlukan keikutsertaan orang tuajwali, 
masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab 
pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. 
Yang dirnaksud dengan "belum cukup umur" dalam 
ketentuan ini adalah seseorang yang belurn mencapai umur 
18 (de1apan belas) tahun. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu 
Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan 
dan/ atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan 
sosial penderita yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" misalnya 
Lembaga Pema syarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah. 
Ketentuan in i m enegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis 
bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat 
diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan 
an tara lain penularan HIV f AIDS melalui jarum suntik dengan 
pengawasan ketat Departemen Kesehatan. 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui 
pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan altematif 
lainnya. 
Dalam ketentuan ini yang dimak.sud dengan "mantan Pecandu 
Narkotika" adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan 
terhadap Narkotika secara fisik dan psikis . 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi 
sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik 
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Pasal 59 
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Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Hurufc 
Ketentuan ini tidak mengurangi u paya pencegahan 
melalui kegiatan ekstrakurikuler pacta perguruan tinggi. 

Hurufd 

Cukup jelas. 
Hurufe 

Yang dimaksud dengan "kemampuan lembaga" dalam 
ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, 
dorongan, ata u fasilitasi agar lembaga rehabilitasi 
medis terjaga keberlangsungannya. 

Pasa161 

Cukup jelas. 

Pasa162 

Cukup j ela s. 

Pasal 63 

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama intemasional meliputi 
juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi. 

Pasal64 
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Ayat (1) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan 
Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan 
operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan 
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dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 
diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas 
sampai ke akar-akarnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal67 
Cukup jelas. 

Pasal68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Paaa170 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukupjelas 

Hurufc 

Yang dimaksud "berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia" dalam ketentuan ini adalah tidak 
mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan 
melaksanakan tugas dan wewenang BNN. 

Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 

Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas. 
Hurufg 

Cukup jelas. 
Hurufh 

Cukup jelas . 

Hurufi. 
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Hurufi 

Cukup jelas. 
Hurufj 

Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Ayat (!) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain 
yang oleh undang-undang ju ga ditentukan untuk 
didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada 
pengadilan. 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian 
secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan 
putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. 

Ayat (2} 

Cukup jelas. 

Pasal75 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cu kup jelas. 
Hurufc 

Cukup jelas . 
Hurufd 

Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Huruff 

Cukup jelas . 
Hurufg 

Cukup jelas. 

Hurufh. 
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Hurufh 
Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar 
dan/ a tau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, 
pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap 
tersangkanya dan disita barang buktinya. 

Hurufi 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" 
adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan 
dan/ a tau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN a tau 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara 
mengguna.kan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan 
teknologi terhadap pembicaraan dan/ a tau pengiriman pesan 
melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. 
Termasuk di dalam penyadapan a dalah pemantauan 
elektronik dengan cara antara lain: 
a. pemasangan transmitter di ruanganjkamar sasaran 

untuk mendengar / merekam semua pembicaraan 
(bugging}; 

b. pemasangan transmitter pada mobil/ orang/barang yang 
bisa dilacak keberadaanya (bird dog); 

c. intersepsi internet; 
d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax; 
e. CCTV (Close Circuit Teleuision); 
f. pelacak loka si tersangka (direction finder). 

Perlu<isan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk 
mengantisipas i perkembangan teknologi informasi yang 
digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan 
tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan 
jaringannya baik nasional maupun intemasional karena 
perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatk:an oleh pelaku 
kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk 
melumpuhkan/memberantas jaringanfsindikat Narkotika 
dan Prekursor Narkotika maka sistem 
komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh 
penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan terse but. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Hurufk 
Cukup jelas. 

Hurufl 
Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh 
lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya 

Narkotika. 
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Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, 
dan tes asam dioksiribonukJeat (DNA} untuk identifikasi 
korban, pecandu, dan tersangka. 

Hurufm 
Cukup jelas. 

Hurufn 

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalarn ketentuan ini 
adalah scanning baik yang dapat dibawa-bawa (portable) 
maupun stationere. 

Hurufo 

Cukup jelas. 
Hurufp 

Cukup jelas. 
Hurufq 

Cukup jelas. 
Hurufr 

Cukup jelas. 
Hurufs 

Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal80 
Cukup jelas. 

Pasal81 
Cukup jelas. 

Pasal82 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2). 
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Ayat (2) 

Pasal83 

Yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga 
pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor 
Narkotika" adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau 
lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan 
bidang tugasnya masing·masing yang dalam pelaksanaannya 
tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Cukup jelas. 

Pasal84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal87 
Cukup jelas. 

Pasal88 
Cukup jela s . 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal90 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "laboratorium tertentu" 
adalah laboratorium yang sudah terak.reditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal91 
Cukup jelas. 

Pasal92. 
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Pasal 92 
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Ayat (I) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang 
dimaksud pacta ayat ini tidak hanya yang ditemukan di 
ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau 
tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman 
Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam 
waktu bersamaan ditempat tersebut. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sebagian kecil" 
adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika 
untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat 
belas) hari dimaksudkan agar pen yidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak 
geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat 
melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan 
dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka 
waktu ini dapat dikenakan pidana. 

Ayat (3) 

Hurufa 

Cukup jela s. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Ayat (4) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pejabat 
yang menyaksikan pemusnahan" adalah pejabat yang 
mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan. 
Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika 
ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan 
unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan 
oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat 
setempat. 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi 
jenis, isi dan kadar Narkotika (drugs profiling). 

Ayat (6) 
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Ayat (6) 
Cuku p jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasa197 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "selumh harta 
kekayaan dan harta benda" adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, 
baik benda bergerak maupun t idak bergerak, yang berwujud 
maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang 
ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan 
setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari 
tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau 
terdakwa. 

Pasa198 

Berdasarkan keten tuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan 
kewenangann ya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa 
seluruh h arta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak 
dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tinda.k pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasa199 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan 
mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alarnat 
pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya 
pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. 

PasallOO 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah orang yang 
mempunyai hubungan darah dalarn garis lurus ke atas atau 
ke bawah dan garis menyarnping sampai derajat kesatu. 

Ayat (2). 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal!Ol 

Ayat (I) 

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk 
negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses 
penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" 
adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui 
atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Perampasan harta dan kekayaan a tau aset hasil tindak 
pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan 
yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan 
untuk biaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi 
anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya 
tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor 
Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk 
berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau 
aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk 
membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban 
penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses 
penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana 
pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 . 
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Pasal 103 
Ayat (1) 

-25-

Huruf a 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 
memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 
mengandung pengertian bahwa putusan hakim 
tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu 
Narkotika yang bersangkutan. 

Hurufb 
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 
menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 
mengandung pengertian bahwa penetapan hakim 
tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi 
Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan 
tersebut dimaksudkan untu k memberikan suatu 
penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut 
walaupun tidak terbuk t i bersalah melakukan tindak 
pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani 
pengobatan dan perawatan. 
Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu 
Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan 
.tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau 
perawatan tersebut merupakan bagian dari masa 
menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu 
Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya 
pengobatan dan/ a tau perawatan selama dalam status 
tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan 
rumah dan tahanan kota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107. 
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Pasal 107 
Cuk:up jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan 
harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan 
terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam 
bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/ a tau bentuk penghargaan 
lainnya. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cuku p jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "cacat permanen" dalam ketentuan 
ini adalah cacat fisik dan/ atau cacat mental yang bersifat 
tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
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Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup je1as. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Cukup jelas. 

Pasal 128 
Cukup je1as. 

Pasal 129 
Cukup je las. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasall31 
Cukup jelas. 

Pasal 132 .. 
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Pasal 132 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur
unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas. 

Pasal 137 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Cukup jelas. 

Pasal 139 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143. 
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Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas. 
Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Cukup jelas . 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062 
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LAMPIRAN I 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 35 Tahun 2009 
TANGGAL 12 Oktober 2009 

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I 

1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya tennasuk 
buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanarnan Papaver Somnifernm L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar morfinnya. 

3. Opium masak terdiri dari : 

a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan 
pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian 
dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. 

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah d ihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan da u n atau bahan lain. 

c. j icingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 
serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang men ghasilkan kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 

6 . Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 

7. Kokaina, metil ester-1 -bensoil ekgonina. 

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja 
atau bagian tanaman ganja tennasuk damar ganja dan hasis. 

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo 
kimianya. 

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 

11. Asetorfma 3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-

12. Ace til - alfa - me til 
fentani l 
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6, 14-endoeteno-oripavina 

N-{1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida 

13. Alfa-metilfentanil . 



13. Alfa-metilfentanil 

14. Alfa-metiltiofentanil 

15. Beta-hidroksifentanil 

16. Beta-hidroksi-3-metil
fentanil 

17. Desmorfina 

18. Etorfina 

19. Heroina 

20. Ketobemidona 

21. 3-metilfentanil 

22. 3-metiltiofentanil 

23. MPPP 

24. Para-fluorofentanil 

25. PEPAP 

26. Tiofentanil 

27. BROLAMFETAMINA, 
nama lain DOB 

28. DET 

29. DMA 

30. DMHP 

31. DMT 

32. DOET 

33. ETISIKLIDINA, nama lain 
PCE 

34. ETRIPTAMINA 

35. KATINONA 

36. ( + )-LISERGIDA, nama 
lain LSD, LSD-25 

37. MDMA 

- 2 -

N-[1 (a-metilfenetil)-4-piperidilj propionanilida 

N-[1-J 1-metil-2-(2-tienil) etilj-4-iperidilf 
priopionanilida 

N-[ 1-(beta-hidmksifenetil)-4-piperidilf 
propionanilida 

N-[ 1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidilf 
propio-nanilida. 

Dihidrodeoksimorfina 

tetrahidro-7 a-( 1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-
endoeteno-oripavina 

Diacetilmorfina 

4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-
propionilpiperidina 

N-(3-metil-1-feneti l-4-piperidilj propionanilida 

N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etilj-4-piperidilf 
propionanilida 

1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester} 

4 '-jluoro-N-( 1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 

1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester} 

N-[ 1-[2-(2-tienil)etilf-4-piperidilf propionanilida 

(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

3-[2-( dietilamino )etilj indo! 

( + )-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8, 9, 10-tetrahidm-
6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, djpiran-1 -ol 

3-[2-( dimetilamino jetilj indol 

{±)-4-etil-2,5-dimetoksi- a -metilfenetilamina 

N-etil-1-fenilsikloheksilamina 

3-(2aminobutil) indole 

(-)-(S)- 2-aminopropiofenon 

9, 1 0-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 j3-
karboksamida 

(±)-N, a -dimetil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina 

38. meskalina . 
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38. meskalina 

39. METKATlNONA 

40. 4- metilaminoreks 

41. MMDA 

42. N-etilMDA 

43. N-hidroksi MDA 

44. paraheksil 

45. PMA 

46. psilosina, psilotsin 

47. PSILOSIBINA 

48. ROLISlKLIDINA, nama 
lain PHP,PCPY 

49. STP, DOM 

50. TENAMFETAMINA, nama 
lain MDA 

51. TENOSIKLlDINA, nama 
lain TCP 

52. TMA 

53. AMFETAMlNA 

54. DEKSAMFETAMINA 

55. FENET!LINA 

56. FENMETRAZINA 

57. FENSIKLIDINA, nama 
lain PCP 

58. LEVAMFETAM!NA, nama 
lain levamfetamina 

59. levometamfetamina 

60. MEKLOKUALON 

61. METAMFETAMlNA 

62. METAKUALON 

63. ZlPEPPROL 
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-3-

3,4,5-trimetoksifenetilamina 

2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on 

(±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina 

5-metoksi- a -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina 

(±)-N-etil- a -metil-3,4-(metilendioksilfenetilamin 

(±)-N-f a -metil-3,4-
(metilendioksijfenetil}hidroksilamina 

3-heksii-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H
dibenzo [b,dj piran-1-ol 

p-metoksi- a -metilfenetilamina 

3-[2-( dimetilamino )etiljindol-4-ol 

3-[2-(dimetilamino)etiljindol-4-il dihidrogen 
fosfat 

1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 

2,5-dimetoksi- a ,4-dimetilfenetilamina 

a -metil-3, 4-(metilendioksilfenetilamina 

1- f 1-(2-tienil) sikloheksiljpiperidina 

(±)-3,4,5 -trimetoksi- a -metilfenetilamina 

(±)- a -metilfenetilamina 

( + )- a -metilfenetilamina 

7-[2-/1 a -metilfenetil)aminojetiljteofilina 

3- metil- 2 fenilmorfolin 

1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina 

(- )-(R)- a -metilfenetilamina 

( -)- N, a -dimetilfenetilamina 

3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon 

(+ )-(S}-N, a -dimetilfenetilamina 

2 - metil- 3 -o-to lil-4(3H)- ku.inazolinon 

a - ( a metoksibenzil)-4-( jl-metoksifenetil )-1 -
piperazinetano 

64. Opium Obat. 



-4-

64. Opium Obat 

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

DAFfAR NARKOT!KA GOLONGAN ll 

Alfasetilmetadol 

Alfameprodina 

Alfametadol 

Alfaprodina 

Alfentanil 

Allilprodina 

Anileridina 

Asetilmetadol 

Benzetidin 

Benzilmorfina 

Betarneprodina 

Betametadol 

Betaprodina 

Betasetilmetadol 

Bezitramida 

Dekstromoramida 

Diampromida 

Dietiltiambutena 

Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana 

Alfa-3-etil-1-metil-4:fenil-4-
propionoksipiperidina 

alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

alfa-1, 3-dimetil-4jenil-4-propionoksipiperidina 

N-{1-{2-{4-etil-4, 5-d ihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-
il)etil{-4-{metoksimetil)-4-pipe ridinil{-N
fenilpropanamida 

3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 

Asam 1-pa ra-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester 

3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 

a s am 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

3-benzilmorjina 

beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe 
rid ina 

beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol 

beta-1 ,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe 
rid ina 

beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-
difenilheptana 

1-{3-siano-3,3-difenilpropil)-4-{2-okso-3-
propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina 

{+)-4-{2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-{ 1-
pirolidinil)butilj-morfolina 

N-{2-(metilfenetilamino)-propiljpropionanilida 

3-dietilamino-1, 1-di(2 '-tienil)-1-butena 

19. Difenoksilat . 
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19. Difenoksilat 

20. Difenoksin 

21. Dihidromorfina 

22. Dimefheptanol 

23. Dimenoksadol 

24. Dimetiltiambutena 

25. Dioksafetil butirat 

26. Dipipanona 

27. Drotebanol 

28. Ekgonina, termasuk 
dan kokaina. 

29. Etilmetiltiambutena 

30. Etokseridina 

31. Etonitazena 

32. Furetidina 

33. Hidrokodona 

34. Hidroksipetidina 

35. Hidromorfinol 

36. Hidromorfona 

37. Isometadona 

38. Fenadoksona 

39. Fenampromida 

40. Fenazosina 

41. Fenomorfan 

42. Fenoperidina 

43. Fentanil 
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asam l-{3-siano-3,3-difenilpropil)-
4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-
fenilisonipekotik 

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 

2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat 

3-dimetilamino-1, 1-di-(2'-tienil}-1-butena 

etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat 

4, 4-difenil-6-piperidina-3 -heptanona 

3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6./$, 14-diol 

ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina 

3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienilj-1-butena 

asaml -[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-
4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

1-dietilaminoetil-2-para-etoksiben.zil-5-
nitroben.zimedazol 

asam 1-(2-tetmhidrofwfuriloksietil)4 
fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester) 

Dihidrokodeinona 

asam 4-meta-hidroksifenil-1 -metilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

14-hidroksidihidromorfi.na 

Dihidrimorfinona 

6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-
heksanona 

6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona 

N-( 1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida 

2'-hidroksi-5, 9-dimetil- 2:fenetil-6, 7-
benzomorfan 

3-hidroksi-N-fenetilmorfi.nan 

asam1 -(3-hidroksi-3-fenilpropilj-4-
fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 

44. Klonitazena . 



44. Klonitazena 

45. Kodoksima 

46. Levofenasilmorfan 

47. Levomoramida 

48. Levometorfan 

49. Levorfanol 

50. Metadona 

51. Metadona intermediat 

52. Metazosina 

53. Metildesorfina 

54. Metildihidromorfina 

55. Metopon 

56. Mirofina 

57. Moramida intermediat 

58. Morferidina 

59. Morfina-N-oksida 

- 6-

2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-
nitrobenzimidazol 

dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima 

(1)-3-hidmksi-Ncfenasilmoifinan 

(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-
( 1 pirolidinil)butilj morfolina 

(-)-3-metok.si-N-metilmorfinan 

(-)-3-hidmksi-N-metilmoifinan 

6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona 

4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana 

2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan 

6-metil-delta-6-deoksimorfina 

6-metildihidromorfina 

5-metildihidromorjinona 

Miristilbenzilmorfina 

asam (2-metil-3-morfolino-1, 1 difenilpropana 
karboksilat 

asam 1-(2-morfolinoetilj-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester 

60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya 
termasuk bagian turun an morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N
oksida 

61. Morfina 

62. Nikomorfina 

63. Norasimetadol 

64. Norlevorfanol 

65. Normetadona 

66. Nonnorfina 

67. Norpipanona 

68. Oksikodona 

69. Oksimorfona 

70. Petidina intermediat A 

71 . Petidina intermediat 8 

3,6-dinikotinilmorjina 

(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-
difenilheptana 

(-}-3-hidroksimorfinan 

6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona 

dimetilmorfina atau N-demetilatedmor.fina 

4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona 

14-hidroksidihidrokodeinona 

14-hidroksidihidromorfinona 

4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina 

asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 

72. Petidina intermediat C . 
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72. Petidina intermediat C 

73. Petidina 

74. Piminodina 

75. Piritramida 

76. Proheptasina 

77. Properidina 

78. Rasemetorfan 

79. Rasemoramida 

80. Rasemorfan 

81. Sufentanil 

82. Tebaina 

83. Tebakon 

84. Tilidina 

85. Trimeperidina 

-7-

Asaml-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 

Asaml-metil-4-fenilpiperidina-4-karbok.silat 
etil ester 

asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe 
ridina-4-karboksilat etil ester 

asaml -(3-siano-3,3-difenilpropil)-4( 1-
piperidino)-piperdina-4-karboksilat amida 

1,3-dimetil-4-fenil-4-
propionoksiazasikloheptana 

asaml -metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
isopropil ester 

(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan 

(±)-4-{2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-( 1-pirolidinil)
butilj-moifolina 

(±)-3-hidrok.si-N-metilmorjinan 

N-{4-(metoksimetil)-1-/2-(2-tienil)-etil-4-
piperidilj p ropionanilida 

Asetildihidrokodeinona 

(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-
s ikloheksena-1-karboksilat 

1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 

86. Garam-garam dari Na rkotika dalam golongan terse but di atas. 

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III 

I. Asetildihidrokodeina 

2. Dekstropropoksifena 

3. Dihidrokodeina 

4. Etilmorfina 

5. Kodeina 

6. Nikodikodina 

7. Nikokodina 
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a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-
butanol propionat 

3-etil moifina 

3-metil morjina 

6-nikotinildihidrokodeina 

6-nikotinilkodeina 

8. Norkodeina . 



8. N orkodeina 

9. Polkodina 

10. Propiram 

-8-

N-demetilkodeina 

Morfoliniletilmorfina 

N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-
piridilpropionamida 

11. Buprenorfina 21-siklopropil-7-a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-
trimetilpropilj-6, 14-endo-entano-6, 7, 8, 14-
tetrahidrooripavina 

12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika 

PRESIDEN REPUBL!K INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUS!LO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan a slinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

Wisnu Setiawan 
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GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR 

TABELI 

1. Acetic Anhydride. 
2. N-Acetylanthranilic Acid. 
3 . Ephedrine. 
4. Ergometrine. 
5. Ergotamine. 
6. Isosafrole . 
7. Lysergic Acid. 

8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone. 
9. Norephedrine. 
10. 1-Phenyl-2 -Propanone. 
11. Piperonal. 
12. Potassium Permanganat. 
13. Pseudoephedrine. 
14. Safrole. 

TABEL 11 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Acetone. 
Anthranilic Acid. 
Ethyl Ether. 

Hydrochloric Acid. 
Methyl Ethyl Ketone. 

Phenylacetic Acid. 
Piperidine. 
Sulphuric Acid. 
Toluene. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETAR.IAT NEGARA R1 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat , 

Wisnu Setiawan 

150 I LAMPIRAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERA TURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2010 

TENTANG 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional; 

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun I 945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3671); 

3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor49 16); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL. 

BABI ... 
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BABI 

KEDUDUKAN, TUG AS, FUNGSI, DAN WEWENANG 

Bagian Kesatu 
Kedudu kan 

Pasal 1 

(I) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordioasi Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN dipimpin oleh Kepala. 

Bagian Kedua 
Tug as 

Pasal2 

(I) BNN mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekutsor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara 

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

d. meningk:atkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabi litasi sosial pecandu Narkotika, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

e. memberdayakan .. 



e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalah

gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kcgiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bilateral dan multi lateral, baik. 

regional maupun intemasional, guna mencegah dan 

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 

tehadap pcrkara penyalahgunaan dan pcredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

j. membuat Japoran tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

(2) Se\ain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), BNN juga 

bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan penya\ahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adik.tif 

lainnya kecuali bahan adiktifuntuk tembakau dan alkohol. 

Bagian Ketiga 
Fuogsi 

Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

BNN menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan .. 
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penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, dan prek:ursor serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

selanjutnya disingkat dengan P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan penetapan nonna, standar, \criteria, 

dan prosedur P4GN; 

penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum 

dan kerja sama di bidang P4GN; 

pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di 

bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, 

Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sarna; 

pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi 

venikal di lingkungan BNN; 

g. pengoordinasian instansi pemcrintah tcrkait dan komponcn 

masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

h. pcnyelenggaraan pembinaan dan pclayanan administrasi di 

Jingkungan BNN; 

pelaksanaan fasi li tasi dan pengoordinasian wadah peran serta 

masyarakat; 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan .. 
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k. pe!aksanaao pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di 

bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

a\kohol ; 

pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 

masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan 

kembali ke dalam masyarakat serta perawatan Janjutan bagi 

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta 

bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol di tingkat pusat dan daerah; 

pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoti ka dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tcmbakau dan alkohol yang diselenggarakan o\eh pemerintah 

maupun masyarakat; 

peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna 

dan/atau pccandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecua\i bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol 

berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji 

keberhasilannya; 

pelaksanaan penyusunan, pcngkaj ian, dan perumusan peraturan 

perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang 

P4GN; 

p. pelaksaoaan ketja sama nasiooal, regional, dan internas ional di 

bidang P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan 

P4GN di lingkungan BNN; 

r. pelaksanaan .. 
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pclaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

pelaksanaan penegakkan disiplin, kode ctik pegawai BNN, dan 

kodc etik profesi penyidik BNN; 

pclaksanaan pcndataan dan informasi nasional, penelitian dan 

pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; 

pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika. dan prekursor 

serta bahan adiktif lainnya, kccuali bahan adiktif unruk 

tembakau dan a\kohol; 

pengembangan labora10rium uji narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau dan alkohol; 

w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nas ional di bidang P4GN. 

Raglan Keempat 
Wewenang 

Pasal4 

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN 

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

BABJI .•. 
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BABII 

ORGANISASI BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

PasalS 

Badan Narkotika Nasional terdiri atas : 

Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 

Deputi Bidang Pencegahan; 

d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 

Deputi Bidang Pemberantasan; 

Deputi Bidang Rehabilitasi; 

g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna; 

h. lnspektorat Utama; 

Pusat; dan 

Iostansi Vertikal. 

Bagian Kedua 
Kepala 

Pasal6 

Kepala adalah pemimpin BNN. 

Pasa17 ... 
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Pasal7 

Kepala mempunyai tugas : 

Memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

wewenang BNN. 

b. Mewak.ili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja 

sama dengan Pemerintah Luar Negeri danlatau organisasi 

internasional di bidang P4GN. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Utama 

Pasal8 

(I) Sekretariat Uta rna adalah unsur pembantu pemimpin, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. 

Pasal9 

Sekretarial Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan togas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. 

PasallO 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian .. 
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pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN; 

b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 

penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingk:ungan 

BNN; 

pembinaan dan pemberian dukungan adm.inistrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN; 

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana 

serta bubungan masyarakat; 

penyelenggaraan pengelolaan barang miliklkekayaan negara; 

pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintcgrasian dalam 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional di bidang P4GN; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN. 

Bagian Keempat 
Deputi Bidang Pencegaban 

Pasalll 

(I) Deputi Bidang Pcncegahan adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungs i BNN di bidang pencegaban, berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleb Deputi. 

Pasall2 

Deputi Bidang Penccgahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN 

di bidang pencegaban. 

PasallJ ... 
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Pasall3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pencegahan; 

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

prosedur P4GN di bidang pencegahan; 

pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan siukronisasi dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan; 

d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN; 

pclaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional P4GN di bidang pencegahan. 

Bagian Kelima 
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 14 

( I) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur 

pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang 

pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh 

Deputi. 

Pasal 15 ... 
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PasallS 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasall6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 

fungsi: 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyusunan dan perumusan nonna, standar, kriteria, dan 

prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

instansi pemerintah tcrkait dan komponen masyarakat dalam 

. pclaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta 

masyarakat; 

pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kcgiatan 

masyarakat di bidang P4GN; 

pembinaao tcknis P4GN di bidang pcmberdayaan masyarakat 

kepada instansi vcrtikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional P4GN di bidang pemberdayaao masyarakat. 

Bagian ... 
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Bagian Keenam 
Deputi Bidang Pemberantasan 

Pasall7 

(I) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleb Deputi . 

Pasal18 

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan 

P4GN di bidang Pemberantasan. 

Pasall9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 

Deputi Bidaog Pemberantasan menye lenggarakan fungs i : 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang pemberantasan; 

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

prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, 

interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, 

penyimpanan, peogawasao dan pemusnahan barang bukti serta 

penyitaan aset; 

c. pelaksanaan .. 
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pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemurusan 

jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta 

bahan adiktif Jainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol; 

pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di 

bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adi.ktif untuk tembakau dan 

alkohol; 

pcmbinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan 

penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan 

tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnaban barang 

bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di Jingkungan 

BNN; 

g. pelak.sanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional P4GN di bidang pemberantasan. 

Bagian Ketujub 
Deputi Bidang Rebabilitasi 

Pasal20 

(I) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian 

togas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Rebabilitasi dipimpin oleb Oeputi. 

Pasal 21 ... 
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Pasal21 

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang Rehabilitasi. 

Pasal22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , 

Deputi Bidang Rehabilitasi menyclcnggarakan fungsi : 

pcnyusunan dan pclaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang rehabilitasi ; 

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

prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas tcrapeutik 

atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan 

penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan 

lanjutan penyalabguna dan/atau pecandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 

untuk tembakau dan alkobol; 

pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam 

pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi ; 

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau 

metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan 

kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi 

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; 

e. pelaksanaan .. 
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pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kccuali bahan adiktif untuk tcmbakau dan al.k:ohol, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan 

rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang 

telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam 

masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, 

kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

nasional P4GN di bidang rehabilitasi. 

Bagiao Kedelapan 
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama 

Pasall3 

(1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna adalah unsur pelaksana 

sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja 

sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

BNN. 

(2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna dipimpin oleh Deputi. 

Pasall4 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna mempunyai tugas 

melaksanakan P4GN di bidang hukum dan kerja sama. 

Pasal25 ... 
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Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna meoyeleoggarakan fungsi : 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan 

teknis P4GN di bidang bukum dan kerja sama; 

b. penyusunao dan penunusan nonna, standar, kriteria, dan 

prosedur kerja sama nasional, regional dan iotemasional di 

bidang P4GN; 

penyusuoan pengkajian dan perumusan peraturan perundang

undangan di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan koordinasi, iotegrasi, dan sinkronisasi di bidang 

hukum dan kerja sama; 

pelaksanaan banruan hukum di bidang P4GN; 

pelaksanaan pembioaan hukum di bidang P4GN; 

g. pelaksanaan kerj a sama nasional, regional, dan iotemasional di 

bidang P4GN; 

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN 

di bidang hukum dan ke.rja sama. 

Bagian Kesembilau 
Inspektorat Utama 

Pasal 26 

( I) lnspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) lnspektorat Utama dipimpio oleh Inspektur Utama. 

Pasal 27 ... 
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Pasa127 

Inspelctorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

intern di lingkungan BNN. 

Pasal28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi : 

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di 

linglcungan BNN; 

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kineija dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluas i, pemantauan, dan kegiatan 

pcngawasan lainnya; 

pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan pencgakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan 

kode etik profesi penyidik BNN; 

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

KepalaBNN; 

penyusunan \aporan basil pengawasan. 

Bagian Kesepuluh 
Pusat 

Pasal29 

(I) Di linglcungan BNN dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) 

Pusat sebagai unsur pendukung tugas, fungs i, dan wewenang 

BNN. 

(2) Pusat ... 
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(2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris 

Utama. 

Pasal30 

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ditetapkan oleh Kepa\a BNN setelah mendapat persetujuan tertulis 

dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan refonnasi birokrasi. 

Bagian Kesebelas 
lnstansi Vertikal 

Paragraf l 
Uroum 

Pasal31 

(I) lnstansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang 

BNN di daerah. 

(2) lnstansi vertikal BNN terdiri dari: 

a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan 

b. BNN Kabupaten!Kota yang selanjutnya disebut dengan 

BNNK/Kota. 

Paragraf2 
BNNP 

Pasal32 

BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung 

jawab kepada Kepa\a BNN. 

Pasa133 ... 



PRESlDEN 
REPUBUK INDONESIA 

- 19 -

Pasal33 

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fuogsi, dan wewenang 

BNN dalam wilayah Provinsi. 

Pasal34 

Susuoan organisasi BNNP terdiri dari : 

Kepala BNNP; 

b. I (saru) Bagian Tata Usaha yang membawah.k.an sebanyak

baoyaknya 4 (empat) Subbagian; dan 

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang dan setiap Bidang 

membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. 

Paragraf3 
BNNK/Kota 

Pasai3S 

BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan 

bertanggungjawab kepada Kepala BNNP. 

Pasal36 

BNNK/Kota mempuoyai tugas melaksanakan tugas, fungsi , dan 

wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

Pasal37 ... 
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Pasal37 

Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari : 

Kepala BNNK/Kota; 

b. I (satu) Subbagian Tata Usaha; dan 

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi. 

Bagian Kedua belas 
Unit Pelaksana Teknis 

Pasal38 

(I) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas 

teknis penunjang, di lingkungan BNN dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana 

Teknis. 

Pasal39 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38, ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan refonnasi birokrasi. 

Bagian ... 
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Bagian Ketiga belas 
Lain-Lain 

Pasal40 

(!) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro. Masing

masing Biro tcrdiri paling banyak 4 (empat) Bagian, dan 

masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 

(2) Masing-masing Oeputi kecuali Oeputi Bidang Pemberantasan 

terdiri paling banyak 4 (empat) Oirektorat, dan masing-masing 

Direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat serta 

masing-masing Subdirektorat terdiri paling banyak 3 (tiga) 

Seksi. 

(3) Khusus Deputi Bidang Pemberantasan terdiri paling banyak 7 

(tujuh) Oirektorat. Masing-masing Direktorat terdiri paling 

banyak 3 (tiga) Subdirelctorat, dan masing-masing Sub 

direktorat terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi. 

(4) Inspektorat Utama terdiri paling banyak 4 (empat) lnspektorat 

dan I (satu) Bagian Tata Usaha, lnspektorat membawahkan 

kelompok jabatan fungsional auditor dan Bagian Tata Usaha 

terdiri paling banyak 4 (empat) Subbagian. 

(5) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan I (saru) 

Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari 

paling banyak 2 (dua) Subbidang. 

Pasal41 

(I) Di lingkungan BNN dibentuk kelompok jabatan fungsional 

penyidik BNN dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan 

kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyidik ... 
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(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BABIII 

KELOMPOK AHLI 

Pasa142 

Dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di 

bidang P4GN, BNN membentuk Kelompok Ahli. 

Pasal43 

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan 

pertimbangao kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan 

perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasa144 

Kelompok Ahli diketuai oleh Kepala BNN secara ex-o_fficio dan 

sekaligus merangkap sebagai anggota. 

Pasal45 

(I) Keanggotaan Kelompok Ahli berjumlah paling ban yak 15 (lima 

belas) orang. 

(2) Keanggotaan Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) berasal dari para pakar di bidang P4GN, bukum, dan tokoh 

masyarakat. 

Pasal46 ••. 
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Pasal46 

Keanggotaan Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

BNN. 

Pasal47 

Kepada para anggota Kelompok Ah li diberikan honorarium yang 

besamya ditetapkan Kepala BNN dengan persetujuan Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang keuangan. 

Pasal48 

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, 

masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh 

KepalaBNN. 

BABIV 

W ADAH PERAN SERTA MASY ARAKA T 

Pasal49 

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, 

BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan 

wadab peran serta masyarakat. 

Pasal50 

Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

49, dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, 

serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal51 ... 
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PasaiSI 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 

Pasal 50 diatur lebih lanjut oleh Kepala BNN dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang·undangan. 

BABY 

TATAKERJA 

Pasal52 

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simpliftkasi terrnasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, 

regional, dan intemasional. 

Pasal53 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mernimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing·masing dan memberikan 

pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 54 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem 

pengendalian intern di lingkungan masing~masing yang 

memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. 

PasalSS ... 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

• 25 • 

Pasal55 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi 

petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta 

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal56 

(I) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui 

koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat 

maupun daerah, lembaga intemasiooal, komponen masyarakat 

dan pihak lain yang dipandang perlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

melalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan 

sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan 

perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing

masing dalam pclaksanaan kebijakan di bidang P4GN; 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal57 

(l) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga infonnasi 24 (dua 

puluh empat) jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan ... 

LAMPIRAN I 175 



176 ! l.AMPIRAN 

PRESIDEN 
REPUBUK INDONESIA 

- 26 -

(2) Berdasarkan basil informasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 ), BNN a tau melalui BNNP dan/a tau BNNK!Kota 

segera mengambi l laogkab-langkah yang diperlukan serta 

melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan 

jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkobol yang 

terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

(3) Pclaksanaan ketcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan secara terkoordinasi deogan pemerintah daerah 

setempat, instansi pemerintab, dan pihak lain terkait. 

Pasal 58 

(!) BNNP dan/atau BNNK!Kota melaporkan langkah-langkah dan 

tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

kcpada Kepala BNN. 

(2) Pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksaoakan dalam satu kesatuan komando oleb Kepa\a BNN. 

Pasal 59 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN 

dengan memperhatikao kctentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVI ... 
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BABVI 

ESELONISASI, PENGANGKA TAN, DAN 
PEMBERHENTIAN 

Pasal60 

( 1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I a. 

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan lnspektur Utama ada\ah jabatan 

struktural eselon Ia. 

(3) Direktur, lospektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala 

BNNP ada\ah jabatan struktural eselon lla. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan 

Kepala BNNK!Kota adalah jabatan struktural eselon Ilia. 

(5) Kepa\a Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah 

jabatan struktura\ eselon IVa. 

Pasa161 

(1) Bagi Pejabat yang telah menduduki jabatan Kepa\a Pelaksana 

Harian BNNK/K.ota dan telah diberikanjabatan struktural eselon 

lib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum 

· berlakunya Peraturan Presiden ini, maka apabila pejabat yang 

bersangkutan menduduki jabatan Kepala BNNK/Kota tetap 

diberikao jabatan struktural eselon lib sampai deogan masa 

jabatan pejabat yang bersangk:utao berakbir. 

(2) Kcpala BNNKIK.ota yang diangkat setclah bcrakhirnya masa 

jabatao pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah 

jabatan struktural eselon Ilia. 

Pasal62 

(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan o\eh Presiden. 

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN 

dilaksanakao sesuai dengan keteotuan peraturan perundang

undangan. 

Pasal63 ... 
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Pasal63 

(I) Sekretaris Utama, Oeputi, dan Inspektur Utama diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNN. 

(2) Kepala BNNP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3) Kepala BNNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

BNN atas usul Kepala BNNP. 

(4) Pejabat Strukturai Eselon II ke bawah pada BNN diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala BNN. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal64 

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang BNN, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mcngikat 

sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 65 

Oalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di 

bidang P4GN, BNN dilengkapi dengan peralatan danlatau 

perscnjataan yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal66 ... 



Pasal66 

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan 

tata kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 

bertanggung jawab di bidaog pendayagunaan aparatur negara dan 

refonnasi birokrasi. 

BABIX 

KETENTUANPERALIHAN 

Pasal67 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkoti.ka: 

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten/K.ota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan 

BNN Kabupaten/Kota; 

b. Pejabat dan Pegawai di linglamgan Badan Narkotika Nasional 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten!Kota, 

adalah Pejabat dan Pegawai BNN; 

c. Program .. 
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Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibcntuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 

Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan 

tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai 

dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud tennasuk 

dukungan anggarannya; 

d. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 

Badan Narkotik:a Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten!Kota, baik yang berada di BNN 

Provinsi, maupun di BNN Kabupaten!Kota dinyatakan sebagai 

asetBNN. 

Pasal68 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan 

beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana 

Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tabun 2007 tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten!Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 

dengan diatur kcmbali berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

Pasal69 ... 
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Pasal 69 

( l) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pejabat dan 

Pegawai di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan 

BNK!Kota yang menjadi Pejabat dan Pegawai BNN 

berdasarkan Undang·Undang Nomor 35 Tabun 2009 tentang 

Narkotika, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

dapat memilih status tetap sebagai Pejabat dan Pegawai BNN 

atau kembali kepada instansi induknya. 

(2) Kepala BNN, Pimpinan instansi induk dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi 

pengalihan status Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) sesuai dengan ketenruan peraturan perundang

undangan. 

Pasa170 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh aset 

negara yang dikelola dan digunakan oleh Pelaksana Harian BNN 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tabun 

2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, 

dan Badan Narkotika Kabupaten!Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan beralib penggunaan dan pengelolaan kepada BNN setelab 

mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di 

bidang keuangan. 

Pasal 71 ... 
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Pasal71 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana 

Teknis BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten!Kota, menjadi Unit 

Pelaksana Teknis BNN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai 

dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

Pasal72 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 

tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan 

Badan Narkotika Kabupaten/Kota, masih tetap berlaku sepanjang 

belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru 

berdasarkan Peraturan Presideo ini. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal73 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal74 ... 
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P.asa174 

Peraturan PresideD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Aprii20IO 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSJLO BAMBANG YUDHOYONO 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 
WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang 

dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah 
cukup umur a tau keluarganya, dan/ a tau orang tua 
atau wali dari pecandu narkotika yang belum 
cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor 
untuk mendapatkan pengobatan dan/ a tau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 

2. Institusi . 

LAMPIRAN I 185 



186 I LAMPIRAN 

-2 -

2. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat 
kesehatan masyarakat, rumah sakit, danfatau 
lembaga rehabilitasi medis dan lembaga 
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

3. Pecandu Narkotika adalah orang yang 
menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika 
dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah 
seseorang yang tidak sengaja menggunakan 
Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa, danfatau diancam untuk menggunakan 
Narkotika. 

5 . Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang 
ditandai oleh dorongan u ntuk menggunakan 
Narkotika secara terus menerus dengan takaran 
yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama 
dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau 
dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala 
fisik dan psikis yang khas. 

6. Rehabilitas i Medis adalah suatu proses kegiatan 
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 
pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

7. Reh abilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan 
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental 
maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika 
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan 
garis menyamping sampai derajat kesatu. 

9. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah 
seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu 
Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan/ atau belum menikah. 

10. Menteri. 
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10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

11. Wali adalah orang atau badan yang dalam 
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh 
sebagai orang tua terhadap anak. 

Pasal 2 

Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan 

untuk: 

a. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam 
mendapatkan pengobatan dan/ a tau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan reh a b ilitasi sosial; 

b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan 
masyarakat dalam meningka tkan tanggung jawab 
terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah 

pengawasan dan bimbingannya; dan 

c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika. 

BAB II 

WAJIBLAPOR 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Wajib Lapor dilakukan oleh: 

a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang bel urn 
cukup umur; dan 

b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau 
keluarganya. 

Bagian Kedua .. 
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Bagian Kedua 
Institusi Penerima Wajib Lapor 

Pasa14 

(1) Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di 
Institusi Penerima Wajib Lapor. 

(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
danfatau lembaga rehabilitasi medis sebagai 
Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh 
Menteri. 

(3) Lembaga rehabilitasi sosial seba gai Institusi 
Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
sosial. 

Pasal 5 

(1) Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 4 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 

a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan 
kewenangan di bidang ketergantungan 
N arkotika; dan 

b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi 
medis atau standar rehabilitasi sosial. 

(2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 

memiliki: 

a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika; 

b. keterampilan melakukan asesmen 
ketergantungan narkotika; 

c. keterampilan melakukan konseling dasar 
ketergantungan narkotika; dan 

d. pengetahuan penatalaksanaan terapi 
rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang 
digunakan. 

(3) Ketentuan 
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{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta 

standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis 

atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (1) masing-masing diatur dengan 

Peraturan Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Wajib Lapor 

Pasal 6 

(1) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika 

kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. 

(2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi 

Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima 

laporan meneruskannya kepada lnstitusi Penerima 

Wajib Lapor. 

Pasal 7 

(1 ) Jnstitusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen 

terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui 

kondisi Pecandu Narkotika. 

(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pacta ayat {1) 

meliputi aspek medis dan aspek sosial. 

Pasal8 

{1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat {2) dilakukan dengan cara wawancara, 

observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis 

terhadap Pecandu Narkotika. 

(2) Wawancara . 
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(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 

meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan 
Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, 
riwayat keterlibatan pacta tindak kriminalitas, 
riwayat psikiatris , serta riwayat keluarga dan sosial 
Pecandu Narkotika. 

(3) Observasi sebagaimana dimaksud pacta ayat ( 1) 
meliputi observasi atas perilaku Pecandu 
Narkotika. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal9 

{1) Hasil asesmen dicatat pacta rekam medis atau 
catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika. 

{2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pacta 
ayat {1) bersifa t rahasia dan merupakan dasar 
dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu 
Narkotika yang bersangkutan. 

{3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud 
pacta ayat {2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang 
tua, wali, atau keluarga Pecandu Narkotika dan 
pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor. 

Pasal 10 

(1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau 
dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor 
diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. 

(2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa 
perawatan. 

(3) Kartu. 
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(3) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1) diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima 
Wajib Lapor. 

Pasal II 

(1) Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan 

rangkaian pengobatan danfatau perawatan guna 
kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika 
berdasarkan rencana rehabilitasi. 

(2) Dalam hal Institusi Penerima Waj ib Lapor tidak 
memiliki kemampuan u ntuk melakukan 
pengobatan dan/ atau perawatan tertentu sesuai 
rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu 
Narkotika, orang tua, wali danjatau keluarganya, 
Institusi Penerima Wajib Lapor harus melakukan 
rujukan kepada institusi yang memiliki 
kemampuan tersebut. 

Pasal 12 

{l) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani 
pen gobatan danjatau perawatan di rumah sak.it 
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan 
lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapor 
kepada lnstitusi Penerima Wajib Lapor. 

(2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani 
pengobatan dan/ a tau perawatan melalui terapi 
berbasis komunitas (therapeutic community) atau 
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional 
tetap harus melakukan Wajib Lapor kepada 
lnstitusi Penerima Wajib Lapor. 

(3) Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) wajib menjalani asesmen. 

BABIII. 
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BAB!ll 
REHABILITASI 

Pasal 13 

(I) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib 
Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi 
sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

{2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/ atau 
rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang 
diperintahkan berdasarkan: 
a. putusan pengadilan j ika Pecandu Narkotika 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika; 

b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika 
tidak terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana Narkotika. 

(3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses 
peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga 
rehabilitas i medis dan/ a tau rehabilitasi sosial. 

(4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis 
dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, 
penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Tim Dokter. 

(5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi 
medis danjatau rehabilitasi sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga 
bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis 
dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh 
Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi 
terkait. 

Pasal 14. 
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Pasal 14 

(1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
layanan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan 
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan 
Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan 

Narkotika Nasional. 

Pasal 15 

Setiap penyelenggara program rehabilitasi hruus 
menyusun standar prosedur operasional 

penatalaksanaan rehabilitasi s esuai dengan jenis dan 
metode terapi yang digunakan dengan mengacu pacta 
standar dan pedoman pena talaksanaan rehabilitasi. 

Pasal 16 

(I) Penyelenggara program rehabilitasi wajib 

melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi 
dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen 
rekam medis. 

(2) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam 
medis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat 
rahasia. 

(3) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau 
dokumen rekam medis dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

{1) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui 
rawat jalan a tau rawat inap sesuai dengan rencana 
rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil 
asesmen. 

(2) Rehabilitasi . 
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(2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial 

sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan 

mempertimbangkan hasil asesmen. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pacta 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pacta 

ayat {2) diatur dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

BABIV 

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 18 

(1) Institusi Penerima Wajib Lapor wajib melaporkan 

mengenai informasi Pecandu Narkotika kepada 

Kementerian terkait melalui tata cara pelaporan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

u ndangan. 

(2) Informasi Pecandu Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk 

rekapitulasi data paling sedikit memuat: 

a. jumlah Pecandu Narkotika yang ditangani; 

b. identitas Pecandu Narkotika; 

c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan; 

d. lama pemakaian; 

e. cara pakai zat; 

diagnosa; dan 

g. jenis. 
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g. jenis pengobatanjriwayat perawatan atau 
rehabilitasi yang dijalani. 

Pasal 19 

( 1) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) menyampaikan inforrnasi Pecandu 
Narkotika kepada Badan Narkotika Nasional. 

(2) Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyelenggarakan sistem informasi 
Pecandu Narkotika. 

Pasal 20 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Lapor 
dilaksanakan oleh Menteri , menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sosial, dan Badan Narkotika Nasional, yang meliputi : 
a. penerapan prosedur Wajib Lapor; 
b. cakupan proses Wajib Lapor; dan 

c. tantangan dan harnbatan proses Wajib Lapor. 

Pasal21 

(1) Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai 
menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan 
pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi 
masyarakat. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial dan Badan 
Narkotika Nasional. 

BABY. 
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BABY 
PENDANAAN 

Pasal 22 

(1) Pendanaan penyelenggaraan ketentuan Wajib Lapor 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu 

Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, bagi 

Dokter, Rumah Sakit atau Lembaga rehabilitasi lainnya 

yang sedang melakukan rehabilitasi medis dan/ a tau 

rehabilitasi sosial wajib melaporkan kepada Institusi 

Penerima Wajib Lapor sebagaimana diatur dalam 

Pera turan Pemerintah ini. 

Pasal 24 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan 

paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya 

Peraturan Pemerintah ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diun-'angkan. 

Agar. 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April 20 II 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 April201 I 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBL1K INDONESIA, 

ttd. 

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOM OR 46 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Rl 

Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

Wisnu Setiawan 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERJNTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA 

I. UMUM 

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas 

melampaui batas negara, dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai kerja sama, 
baik bilateral, regional, maupun intemasional. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga 
mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan Narkotik:a dan Prekursor Narkotika 
termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang 
berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap N arkotika dan Prekursor 

Narkotika. 
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan 

pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika yang perlu diatlu lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai sebuah upaya untuk 
memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan 

danjatau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika adalah 
untuk mengikutsertakan orang tua, wali , keluarga, dan masyarakat 
dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika 
yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu 
pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi 
Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 

Sehubungan 
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Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini 

disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara 

tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor dari Pecandu 

Narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor , 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal 

untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. 

Hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam Peraturan 

Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini 

adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evalu asi yang 

dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini juga memuat 

ketentuan mengenai rehabilitasi Pecandu Narkotika, serta ketentuan 

mengenai pendanaan kegiatan wajib lapor Pecandu Narkotika. 

II. PASAL DEMI PASAL 

PasaJ 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6. 
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Pasal6 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "selain pacta lnstitusi Penerima 

Wajib Lapor" antara lain Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal8 

Ayat (I) 

Dalam proses asesmen pemeriksaan penunjang dilakukan 
sesuai kebutuhan seperti pemeriksaan laboratorium dan 
radiologi. 

Ayat (2) 

Wawancara dimaksu dkan untuk rnenelusuri latar belakang 
dan keadaan Pecandu Narkotika, serta diagnosa 
permasalahan. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud observasi atas perilaku Pecandu Narkotika 
dalam ketentuan ini meliputi perilaku verbal dan nonverbal. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2). 
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Ayat (2) 

Rencana rehabilitasi antara lain memuat lama perawatan, 
program dan metode rehabilitasi, dimulai dengan rehabilitasi 
medis. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "masa perawatan" adalah suatu 
layanan program rencana tera pi dibuat berdasarkan hasil 
asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi 
klien dengan jenis gangguan penggunaan Narkotika dan 
kebutuhan individu jklienjPecandu Narkotika dengan 
program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di 
layanan, dengan wakhl minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) 
bulan · sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang 
ditetapkan Menteri. 

Hasil a sesmen yang komprehensif terse but meliputi 7 (tujuh) 
domain utama proses asesmen gangguan penggunaan 
Narkotika, yaitu informasi demografis, status medis, status 
pekerjaanfpendidikan, status penggunaan Narkotika, status 
legal, riwayat keluarga/ sosial dan status psikiatris. 

Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan 
Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan 
detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan 
rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model 
minnesota, model medis, atau model lainnya) , pelayanan 
rawat jalan nonrumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, 
dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis. 

Ayat (3). 
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Ayat (3) 

Cukup je1as. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "terap i berbasis komunitas 

(therapeutic communityf adalah salah satu jenis model 
terapi dimana yang berperan m enjalankan terapi adalah 
komunitas pecandu itu sendiri , jadi "'dari pecandu, oleh 

pecandu, dan untuk membantu pecandu". 

Ayat (3) 

Cukup je1as. 

Pasal 13 

Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup je1as. 

Ayat(4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5). 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Pasal 14 

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian 
Sosial, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional. 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "penyelenggara program rehabilitasi" 
adalah rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, 
danjatau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
yang menyelenggarakan rehabilitasi ba gi Pecandu Narkotika. 

Ayat (2) 

Pembinaan atas kualitas layanan dapat berbentuk 
bimbingan teknis kepada lembaga rehabilitasi. 

Pasal IS 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "Kementerian terkait" adalah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian 
Kesehatan, dan Kementerian Sosial. 

Ayat (2) 

Hurufa 

Cukup Jelas. 

Hun1fb. 
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Hurufb 

Yang dimaksud dengan "identitas Pecandu Narkotika" 
antara lain jenis kelamin, usia, agama, status 
perkawinan, Jatar belakang pendidikan, dan latar 
belakang pekerjaan. 

Hurufc 

Cukup Jelas. 

Hurufd 

Cukup Jelas. 

Hurufe 

Cukup Jelas. 

Huruff 

Cukup Jeias. 

Hurufg 

Cukup Jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jeias . 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal23 

Cukup jelas. 

Pasal24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5211 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 03 TAHUN 2010 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TA TA KERJA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 

Tahun 20 10 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasiona l tentang 

organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional; 

l . . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ten tang Psikotropika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor I 0, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 3671); 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tabun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional. 

Memeparhat ikan 

LAMPIRAN I 205 



Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Refonnasi Birokrasi Nomor: B I 1068 I M.PAN-RB I 5 12010 tanggal 

12 Mei 20 10; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOT!KA NASIONAL 
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TENTANG ORGANISAS! DAN TATA KERJA BADAN 
NARKOTJKA NAS IONAL. 

BABI 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN W EWENANG 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasall 

( l ) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan 

bcrtanggungjawab kepada PresideD melalui koordinasi Kepala 

Kepoli sian Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN dipimpin oleh Kcpala. 

Raglan Kedua 

Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Pasal2 

( I) BNN mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasiona l mengenai 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. mcncegah 



b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pcredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara 

Indonesia dalam pencegahan dan pcmbcrantasan 

penyalahgunaan dan pcredaran gclap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan lcmbaga rchabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang disclenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat; 

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalabgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. melakukan ketja sama bilateral dan multilateral, baik regional 

maupun intemasional, guna mencegah dan memberantas 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap 

perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; dan 

j. membuat Japoran tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 

prekusor, dan baban adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol. 

Pasal 3 
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Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da lam Pasal 2, BNN 

menyelenggarakan fungsi : 

penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat 

dengan P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan 

prosedur P4GN; 

c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan kebijakan tcknis pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan 

kerjasama di bidang P4GN; 

pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan tek.nis P4GN di bidang 

Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, 

Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sarna; 

pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN; 

g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen 

masyarakat dalam rangka penyusunan dan pemmusan serta 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; 

h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan admin istrasi di 

lingkungan BNN; 

pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah pcran serta 

masyarakat; 

j. pelaksanaan penyel idikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan 



k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktifuntuk tembakau dan alkohol; 

pcngoord inasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 

masyarakat dalam pelaksanaan rehabi litasi dan penyatuan kembali 

ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat 

pusat dan daerah; 

m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabi litasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas 

terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasi lannya; 

o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan 

perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang 

P4GN; 

p. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan intemasional di bidang 

P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pe laksanaan P4GN di 

lingkungan BNN; 

pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode 

etik profesi penyidik BNN; 

t. pelaksanaan 
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pelaksanaan pendataan dan infonnasi nasional, penelitian dan 

pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; 

u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta 

bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tcmbakau dan 

alkohol; 

pengembangan laboratorium uj i narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol; dan 

pelak:sanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 

di bidang P4GN. 

Pasa14 

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan 

penyelidikan dan penyid ikan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

BABII 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Badan Narkotika Nasional terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sek.retariat Utama; 

Deputi Bidang Pencegahan; 

d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 

Deputi Bidang Pemberantasan; 

f. Deputi 



Deputi Bidang Rebabilitasi ; 

g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna; 

h. Inspektorat Utama; 

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan 

j. Instansi Vertikal. 

BABin 

KEPALA 

Pasa16 

Kepala ada lab pemimpin BNN. 

Pasal 7 

Kepala mempunyai tugas : 

a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang 

BNN. 

b. mewakili pemerintah dalam mclaksanakan hubungan kerja sama 

dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi intemasional di 

bidang P4GN. 

BABIV 

SEKRETARIAT UTAMA 

Pasal8 

(I) Sekretariat Utama adalah unsur pcmbantu pemimpin, berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Sckretariat . 
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(2) Sekretariat Utama dipimpin oleb Sekretaris Utama yang selanjutnya 

disebut Sestama. 

Pasal9 

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unit organisasi di lingkungan BNN. 

PasallO 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 

pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN; 

b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam 

penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN; 

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausabaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 

dokumentasi di lingkungan BNN; 

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta 

hubungan masyarakat; 

penyelenggaraan pengelolaan barang miliklkekayaan negara; 

pengoordinasian, penyinkron isasian, dan pengintegrasian dalam 

pelaksanaan evaluasi dan pe laporan pelaksanaan kebijakan nasional 

di bidang P4GN; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN. 

Pasalll 

Sekretariat Utama terdiri atas : 

Biro Perencanaan; 

b. Biro 



b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; 

c. Biro Keuangan; dan 

d. Biro Umum. 

Pasall2 

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan 

sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta 

evaluasi dan penyusunan laporan. 

Pasall3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro 

Perencanaan menyelenggarakan fungs i: 

a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang 

P4GN dan strategi BNN; 

b. penyiapan sinkron isasi dan integrasi penyusunan program dan 

anggaran; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di 

lingkungan BNN; dan 

d. pelaksanaan penyusunan laporan. 

Pasall4 

Biro Perencanaan terdiri atas: 

a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN; 

b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN; 

c. Bagian Program dan Anggaran; dan 

d. Bagian Pelaporan. 

Pasal 15 
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PasallS 

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijak.an Nasional P4GN mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijak.an nasional di 

bidang P4GN. 

Pasa116 

Dalam me laksanak.an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian 

Penyiapan Koordinasi Kebijak.an Nasional P4GN menyelenggarakan 

fungsi: 

pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifJ.kasi bahan 

penyustman kebijakan nasional di bidang P4GN; dan 

b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijak.an nasional di bidang 

P4GN. 

Pasa117 

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas: 

Subbagian Inventarisasi Bahan; dan 

b. Subbagian Ana lisis Bahan. 

Pasa118 

(1 ) Subbagian lnventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan 

kebijakan nasional di bidang P4GN. 

(2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis 

bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasal 19 

10 



Pasall9 

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan strategi BNN. 

Pasal20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian 

Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan 

penyusunan strategi BNN; dan 

b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan strategi BNN. 

Pasal21 

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas: 

Subbagian lnveotarisasi Bahan; dan 

b. Subbagian Analisis Bahan. 

Pasal22 

(I) Subbagian lnventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan 

strategi BNN. 

(2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis 

bahan penyusunan strategi BNN. 

Pasal23 

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta 

pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan 

BNN. 

Pasal 24 . 

II 
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Pasal24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian 

Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program 

serta pelaksanaan penyusunan rencana program di lingkungan BNN; 

b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran 

serta pelaksanaan penyusunan rencana anggaran di lingkungan BNN; 

dan 

penyiapan bahan pelaksanaan progam dan anggaran pendampingan 

bantuan luar negeri di lingkungan BNN. 

Pasal2S 

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas : 

Subbagian Program; dan 

b. Subbagian Anggaran. 

Pasal26 

(I) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, pelaksanaan 

penyusunan rencana program, dan pelaksanaan progam 

pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN. 

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakuk.an penyiapan bahan 

sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, pelaksanaan 

penyusunan rencana anggaran, dan pelaksanaan anggaran 

pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN. 

Pasal 27 

12 



Pasa127 

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Iaporan 

kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana 

program dan anggaran. 

Pasal28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal27, Bagian 

Pelaporan rnenyelenggarakan fungsi : 

pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di 

bidang P4GN; 

b. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN; 

c. pelaksanaan penyusunan laporan rencana program dan anggaran; 

d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan 

pengintegrasian penyusunan Laporan Akuntabilitas K.inerja lnstansi 

Pemerintah (LAKIP); dan 

e . pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasal29 

Bagian Pelaporan terdiri atas : 

a . Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan 

b. Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran. 

Pasal30 

(I) Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, 

serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

(2) Subbagian 

13 
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(2) Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan 

rencana program dan anggaran, serta penyusunan Laporan 

A.kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJP). 

Pasal31 

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksaoakan 

penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi administrasi 

kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi 

dan tata laksana. 

Pasal32 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro 

Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; 

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

c. pelaksanaan pengembangan pegawai; 

d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; 

e. pclaksanaan analisis dan desain organisasi; dan 

pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan 

hubungan tata kerja. 

Pasal33 

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas : 

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian; 

b. Bagian Pcngembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan 

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 

Pasal 34 . 

14 



Pasal34 

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan pcnyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan 

pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

Pasa135 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 

Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; 

dan 

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian. 

Pasal36 

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas : 

a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Administrasi Kcpegawaian. 

Pasa137 

(I) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan 

pengadaan kepegawaian. 

(2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunya i tugas melakukan 

administrasi kepegawaian. 

Pasa138 

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan 

pegawai. 

Pasa\ 39 

15 
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Pasal39 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian 

Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan pengembangan pegawai; 

b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pcgawai; dan 

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasal40 

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : 

Subbagian Pengembangan Pegawai; dan 

b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai. 

Pasa141 

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengembangan pegawai. 

(2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan 

pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah 

tangga Biro. 

Pasal42 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan 

analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, 

uraian jabatan, dan hubungan tata kerja. 

Pasal 43 . 
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Pasal43 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : 

pelaksanaan anal isis dan penyiapan desain organisasi; dan 

b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan 

hubungan tata kerja. 

Pasa144 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : 

a. Subbagian Organisasi; dan 

b. Subbagian Tata Laksana. 

Pasa14S 

(I) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

analisis dan desain organisasi. 

(2) S~bbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakuk.an penyiapan 

bahan penyusunan sistem dan prosedur, uraianjabatan, dan hubungan 

tata kerja. 

Pasa146 

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengclolaan urusan 

keuangan. 

Pasa147 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro 

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; 

b. pelaksanaan . 
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b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah 

perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha 

keuangan anggaran; dan 

pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta 

penyusunan laporan keuangan. 

Pasa148 

Biro Keuangan terdiri atas : 

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; 

b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan dan 

Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 

Pasal49 

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan 

pengeluaran dan penerimaan anggaran, serta proses dan pembayaran gaj i 

pegawai. 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal49, Bagian 

Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; 

b. pelaksanaan proses dan pembayaran gaji pegawai; dan 

c. pelaksaaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Pasa151 

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: 

Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan 

b. Subbagian Penggajian. 

Pasal 52 
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Pasal 52 

(I) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran. 

(2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan proses dan 

pembayaran gaji pegawai, serta urusan tata usaha dan rumah tangga 

Biro. 

Pasa153 

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah 

perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinan tata usaha keuangan 

anggaran. 

Pasal 54 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian 

Perbcndaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah 

perbendaharaan dan ganti rugi; dan 

b. penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran. 

Pasal55 

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas : 

Subbagian Perbendaharaan; dan 

b. Subbagian Tata Usaha Keuangan. 

Pasal 56 
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Pasal 56 

(I) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 

perbendaharaan dan penyiapan pertimbangan masalah 

perbendaharaan dan ganti rugi. 

(2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran. 

Pasal 57 

Bagian Verifikasi dan Ak.untansi mempunyai tugas melaksanakan urusan 

verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan. 

Pasal58 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 57, Bagian 

Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: 

pelak.sanaan urusan verifikasi; dan 

b. pelak.sanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 59 

Bagian Veri fikasi dan Akuntansi terdiri atas: 

Subbagian Verifikasi; dan 

b. Subbagian Akuntansi. 

Pasal60 

(I) Subbagian Vcrifikasi mempunyai tugas mclakukan urusan verifikasi. 

(2) Subbagian Akuntansi mcmpunyai tugas melakukan penyusunan 

akuntansi dan laporan keuangan. 

Pasal 61 
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Pasal61 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi , logistik, pengelolaan 

barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat. 

Pasa162 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 , Biro 

Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksaoaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan; 

b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelo laan barang milik/kekayaao 

negara; 

pelaksanan urusan hubungan masyarakat; 

d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan 

e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol. 

Pasal63 

Biro Umum terdiri atas : 

Bagian Tata Usaha; 

b. Bagian Logistik; 

c. Bagian HubWlgan Masyarakat dan Dokumentasi; dan 

d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol. 

Pasal64 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan 

dan tata usaha pimpinan. 

Pasal 65 . 
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Pasal 65 

Dalam me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungs i: 

pc laksanaan urusan tata persuratan; dan 

b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan. 

Pasal 66 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan 

b. Subbagian Tata Persuratan. 

Pasal67 

(I) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari: 

a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN; 

b. Subbagian Tata Usaha Sestama; 

c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan; 

d. Subbagian Tala Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Subbagian Tata Usaha Oeput i Bidang Pemberantasan; 

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Rchabi litasi; dan 

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum dan Kerj a Sarna. 

(2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaiana dimaksud pacta ayat (1) 

mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala 

BNN, Scstama, dan Para Deputi . 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-mas ing Subbagian Tata 

Usaha Pimpinan sebagaimana dimasud pacta ayat (1) secara 

administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, 

dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan yang 

dilayani. 

(4) Subbagian . 
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(4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata 

persuratan. 

Pasal68 

Bagian Logistik rnempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan 

pengelolaan barang miliklkekayaan negara. 

Pasal69 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian 

Logistik menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan 

logistik; dan 

b. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara. 

Pasa170 

Bagian I,.ogistik terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan Logistik; dan 

b. Subbagian Pengelolaan Logistik. 

Pasal71 

(1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakuk.an 

perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik. 

(2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan barang milik/ kekayaan negara. 

Pasal 72 
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Pasa172 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan 

perpustakaan. 

Pasal73 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan 

b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan. 

Pasal74 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokurnentasi terdiri atas : 

a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan 

b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan. 

Pasa17S 

(l) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

urusan hubungan masyarakat. 

(2) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas 

melakukan urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan. 

Pasal76 

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol. 

Pasal 77 
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Pasal77 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian 

Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan urusan rumah tangga; dan 

b. pelaksanaan urusan protokol. 

Pasal78 

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas : 

Subbagian Rumah Tangga; dan 

b. Subbagian Protokol. 

Pasal79 

(!) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan 

rumah tangga. 

(2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakuk:an urusan protokol. 

BABY 

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 

Pasal 80 

(1) Deputi Bidang Pencegahan adalah wtsur pelaksana sebagian tugas dan 

fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggwtg 

jawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleb Deputi. 

Pasal 81 
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Pasa181 

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang pencegahan. 

Pasal 82 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 , Deputi 

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 

P4GN di bidang pencegahan; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 

P4GN di bidang pencegahan; 

pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN di bidang pencegahan; 

d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi 

vertikal di lingkungan BNN; dan 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 

P4GN di bidang pencegahan. 

Pasal 83 

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas : 

Direktorat Desiminasi lnfonnasi; dan 

b. Direktorat Advokasi. 

Pasal84 

Direktorat Desiminasi lnfonnasi mcmpunyai tugas melaksanakan 

desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan. 

Pasal 85 . 
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Pasa185 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, 

Direktorat Desiminasi Ioformasi menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan 

melalui media elektronik; dan 

b. pelaksanaan desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan 

melalui media oonelektronik 

Pasal86 

Direktorat Desiminasi Jnfonnasi terdiri atas: 

a. Subdirektorat Media Elektronik; dan 

b. Subdirektorat Media Nonelektronik. 

Pasa187 

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media elektronik. 

Pasal88 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 

Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media dunia maya, radio, dan televisi; dan 

b. penyiapan desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

layar Iebar dan alat elektronik lainnya. 

Pasal 89 
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Pasa189 

Subdirektorat Media Elektronik terdiri atas: 

Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi; dan 

b. Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya. 

Pasa190 

{l) Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang 

pencegahan melalui media dunia maya, radio, dan te\evisi. 

(2) Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di 

bidang pencegahan melalui media layar Iebar dan a\at elektronik 

lainnya. 

Pasa191 

Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan desiminas i infonnasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media nonelektronik. 

Pasal92 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 

Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media cetak; dan 

b. peoyiapan desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan me lalui 

media tradisional. 

Pasal 93 
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Pasal93 

Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas: 

a. Seksi Media Cetak; dan 

b. Seksi Media Tradisional. 

Pasal94 

(1) Seksi Media Cetak mempunyai tugas mela.kukan penyiapan bahan 

desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media 

ceta.k. 

(2) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

media tradisional. 

Pasal 95 

Oirektorat Advokasi mempuoyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di 

bidang peocegahan. 

Pasal96 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 95, 

Oirektorat Advokasi menyeleoggara.kan fungsi: 

a. pelaksaoaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi 

pemerintah; dan 

b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

masyarakat. 

Pasal97 

Direktorat Advokasi terdiri atas: 

a. Subdirektorat Instansi Pemerintah; dan 

b. Subdirektorat Masyarakat. 

Pasal 98 . 
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Pasa198 

Subdirektorat Jnstansi Pemerintah mempWlyai tugas melaksanakan 

penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi 

pemerintah. 

Pasa199 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, 

Subdirektorat Instansi Pemerintab menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan 

Polri; dan 

b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI 

dan Polri. 

Pasa1100 

Subdirektorat Instansi Pemerintah terdiri atas: 

Seksi TNI dan Polri; dan 

b. Seksi NonTNI dan Polri. 

Pasal101 

(1) Seksi TN! dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan baban 

advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan Polri. 

(2) Seksi NonTNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan 

Polri. 

Pasal 102 
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Pasall02 

Subdirektorat Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

advokasi P4GN di bidang pencegahan me lalui masyarakat. 

Pasall03 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 

Subdirektorat Masyarakat menyelenggarakan fungs i: 

penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi 

masyarakat; dan 

b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui kelompok 

masyarakat. 

Pasall04 

Subdirektorat Masyarakat terdiri atas: 

Seks i Organisasi Masyarakat; dan 

b. Seksi Kelompok Masyarakat. 

PasaliOS 

(1 ) Seksi Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pcnyiapan 

bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi 

masyarakat. 

(2) Seksi Komponen Masyarakat mempunyai togas melakukan 

penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui 

komponen masyarakat. 

BAB VI. 
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BABVJ 

DEPUTI BIDANG PEMBERDAY AAN MASY ARAKA T 

Pasal 106 

(!) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana 

sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarak.at dipimpin olch Deputi 

Pasall07 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. 

Pasal108 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarak.at menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijak.an nasional dan kcbijakan teknis 

P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 

P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 

pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dcngan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang 

pcmberdayaan masyarakat; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta 

masyarakat; 

e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan 

masyarakat di bidang P4GN; 

f. pembinaan .. 
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pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat 

kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 

P4GN di bidang pcmberdayaan masyarakat. 

Pasal109 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: 

a. Direktorat Peran Serta Masyarakat; dan 

b. Direktorat Pemberdayaan Altematif. 

PasalllO 

Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta 

masyarakat. 

Pasallll 

Dalam ·melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pas a! II 0, 

Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan; dan 

b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat. 

Pasa1112 

Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas: 

a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; dan 

b. Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat. 

Pasal 113 
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Pasal 113 

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan 

pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan 

pendidikan. 

Pasal 114 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, 

Subdircktorat Lingkungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan; dan 

b. pemantauan dan evaluasi peran scrta lingkungan pendidikan. 

Pasal 115 

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas: 

Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah; dan 

b. Seksi Pendidikan Tinggi. 

Pasal 116 

(I) Seksi Pendidikan Dasar dan Mencngah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemetaan dan analisis peran serta linkungan pcndidikan 

dasar dan menengah. 

(2) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan tinggi. 

Pasal 117 

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai togas 

melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pcran serta 

lingkungan kerja dan masyarakat. 

Pasal 118 
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Pasal 118 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, 

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan 

fungsi: 

pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja; dan 

b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat. 

Pasalll9 

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Lingkungan Kerja; dan 

b. Seksi Lingkungan Masyarakat. 

Pasal l20 

(I) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai rugas melakukan penyiapan 

pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja. 

(2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan 

masyarakat. 

Pasall21 

Direktorat Pemberdayaan Altematif mempunyai tugas melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan 

altematif. 

Pasal 122 .. 
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Pasa1122 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 121, 

Direktorat Pemberdayaan Altematifmenyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pemberdayaan altematifmasyarakat perkotaan; dan 

b. pelaksanaan pemberdayaan altematif masyarakat perdesaan. 

Pasa1123 

Direktorat Pemberdayaan Altematifterdiri atas: 

a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan 

b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan. 

Pasa1124 

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan 

pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif 

masyarakat perkotaan. 

Pasalt25 

Dalam melaksanak.an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, 

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemetaan dan analisis pemberdayaan altematif masyarakat 

perkotaan; dan 

b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan altematif masyarakat 

perkotaan. 

Pasal126 

Subdircktorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas: 

Seksi Pemetaan dan Analisis; dan 

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. 

Pasal 127 
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Pasall27 

(I) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pemetaan dan analisis pemberdayaan altematif masyarakat 

perkotaan. 

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif 

masyarakat perkotaall. 

Pasa1128 

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan 

pemetaan, analisis, pemantauao, dan evaluasi pemberdayaan alternatif 

masyarakat perdesaan. 

Pasa1129 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, 

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

a. pemetaan dan analisis pemberdayaan altematif masyarakat 

perdesaan; dan 

b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat 

perdesaan. 

Pasall30 

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas: 

a. Seksi Pemetaan dan Anal isis; dan 

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi. 

Pasal 131 
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Pasal l31 

(1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pemetaan dan analisis pemberdayaan altematif masyarakat 

perdesaan. 

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan altematif 

masyarakat perdesaan . 

BABVII 

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 

Pasal l32 

(I) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas 

dan fungs i BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bl\TN. 

(2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi 

Pasall33 

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang pemberantasan. 

Pasall34 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, 

Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 

P4GN di bidang pemberantasan; 

b. penyusunan . 
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b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 

kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, 

penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, 

pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; 

pelaksanaan koordinasi , integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan 

kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali 

bahan adiktif unruk tembakau dan alkohol; 

d. pelaksanaan penyelidikan dan pcnyidikan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prckursor scrta bahan 

adiktiflainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

pclaksanaan pemutusan jaringan kej ahatan terorganisasi di bidang 

narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 

kecua li bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 

pembinaan teknis kegiatan inte lijen, penye lidikan dan penyidikan, 

interdiksi, pen indakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, 

penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta 

penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pclaksanaan kebijakan nasional 

P4GN di bidang pemberantasan; 

Pasall35 

Oeputi Bidang Pemberantasan terdiri atas: 

Direktorat Intelijen; 

b. Direktorat Narkotika Alami; 

Direktorat Narkotika Sintetis; 

d. Direktorat Psikotropika dan Prekursor; 

e. Direktorat lnterdiksi; 
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Direktorat Penindakan dan Pengejarao; dan 

g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset. 

Pasa1136 

Direktorat lntelijen mempuoyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen 

dalam rangka P4GN di bidaog pemberantasan. 

Pasal137 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, 

Direktorat lnte lijen menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan tek.nologi intelijen 

dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan 

b. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen 

dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasall38 

Direktorat Intelijen terdiri atas : 

a. Subdirektorat Teknologi lnte lijen; dan 

b. Subdirektorat lntelijen Taktis dan Produk. 

Pasa1139 

Subdirektorat Teknologi lntelijen mempunyai tugas melaksanakan 

pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen, analisis, dan pelacakan 

intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasall40 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, 

Subdirektorat Teknologi Intelijen menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen; 

b. pelaksanaan . 
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b. pelaksanaan analisis intelijen; dan 

c. pelaksanaan pelacakan intelij en berbasis teknologi. 

Pasal 141 

Subdirektorat Teknologi Intelijen terdiri atas: 

a. Seksi Sistem lnfonnasi dan Analisis lntelijen; dan 

b. Seksi Pelacakan lntelijeo. 

Pasall42 

(I) Seksi Sistem lnfonnasi dan Analisis lntelijen mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyiapan pembangunan dan 

pemanfaatan sistem informasi intelijen dan analisis intelijen. 

(2) Scksi Pclacakan Intel ijen mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelacakan intelijen berbasis teknologi. 

Pasall43 

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen da lam rangka 

P4GN di bidang pemberantasan. 

Pasall44 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, 

Subdirektorat lntelijen Taktis dan Produk menyeleoggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis; dan 

b. penyusWlan produk intclijen. 

Pasal 145 
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Pasal145 

Subdirektorat lntelijen Taktis dan Produk terdiri atas: 

a. Seksi lntelijen Taktis; dan 

b. Seksi Produk Intelijen. 

Pasa1146 

( I) Seksi Jntelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kegiatan intelijen taktis. 

(2) Seksi Produk lntelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan produk intelijen. 

Pasall47 

Direktorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan administras i 

penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

berasal dari tanaman. 

Pasall48 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, 

Direktorat Narkotika Alami menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotikajenis heroin; dan 

b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja. 

Pasall49 

Direktorat Narkotika Alami terdiri atas: 

Subdirektorat Heroin; dan 

b. Subdirektorat Kokain dan Ganja. 

Pasal !50 . 
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Pasal l SO 

Subdirektorat Heroin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan pcredaran gelap 

narkotika jenis heroin. 

PasallSI 

Subdirektorat Heroin membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasa l 152 

Subdirektorat Kokain dan Ganja mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran 

ge lap narkotika jenis kokain dan ganja. 

Pasa1153 

SubdirciC.torat Kokain dan Ganja membawahkan kelompok jabatan 

fungsional pcnyidik. 

Pasal 154 

Direktorat Narkotika Sintctis mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

penyidikan jaringan penyalahgunaan dan pcredaran gelap narkotika yang 

bcrasa\ dari bukao tanaman. 

Pasal155 . 
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Pasal155 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, 

Direktorat Narkotika Sintetis menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotikajenis amfetamina dan metamfetamina; dan 

b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalabgunaan dan 

peredaran gelap narkotikajeois nonamfetamina dan metamfetamina. 

Pasal 156 

Direktorat Narkotika Sintetis terdiri atas: 

a. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina; dan 

b. Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina. 

Pasall57 

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan 

dan peredarao gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina. 

Pasal158 

Subdirektorat Arnfetamina dan Metamfetamina membawah.kan kelompok 

jabatan fungsional penyidik. 

Pasa1159 

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina. 

Pasal 160 . 
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Pasal 160 

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina membawahkan 

kelompokjabatan fungsional penyidik. 

Pasal161 

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

psikotropika dan prekursor. 

Pasal 162 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 , 

Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap psikotropika; dan 

b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalabgunaan dan 

peredaran gelap prekursor. 

Pasal163 

Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas: 

a. Subdirektorat Psikotropika; dan 

b. Subdirektorat Prekursor. 

Pasal164 

Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksaoakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalabgunaan dan peredaran gelap 

psikotropika. 

Pasal 166 . 

45 

!.AMPJRAN I 249 



250 I LAMPIRAN 

Pasa1165 

Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasa1166 

Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

prekursor. 

Pasall67 

Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasa1168 

Direktorat lnterdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan 

administrasi penyidikan di wilayah udara, ]aut, darat, dan lintas batas. 

Pasa1169 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, 

Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, 

!aut, dan perairan; dan 

b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat 

dan lintas batas. 

Pasal 170 . 
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Pasa1170 

Direktorat lnterdiksi terdiri atas: 

Subdircktorat lnterdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perai ran; dan 

b. Subdirektorat lnterdiksi Wi layah Darat dan Lintas Batas. 

Pasal 171 

Subdirektorat lnterdiksi Wi layah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai 

tugas me laksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi pcnyidikan di 

wilayah udara, !aut, dan perairan. 

Pasall 72 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 

Subdirektorat lnterdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Pcrairan 

menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan pelaksanaan interdiksi dan admin istrasi penyidikan di 

wilayah udara; dan 

b. pe'nyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di 

wilayah laut dan perairan. 

Pasal173 

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas: 

a. Seksi lnterdiksi Wilayah Udara; dan 

b. Scksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan. 

Pasall74 

(I) Seksi lnterdiksi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan 

di wi layah udara . 

(2) Scksi 
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(2) Seksi lnterdiksi Pelabuhan Laut dan Perairan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi 

penyidikan di wilayah !aut dan perairan. 

Pasal 175 

Subdirektorat lnterdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 

darat dan lintas batas. 

Pasal 176 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, 

Subdirektorat lnterdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di 

wi layah darat; dan 

b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di 

wilayah lintas batas. 

Pasal 177 

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri atas: 

a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan 

b. Seksi Interdiksi Wilayah Lintas Batas. 

Pasal178 

(I) Seksi Jnterdiksi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat. 

(2) Seksi . 
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(2) Seksi lnterdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah 

lintas batas. 

Pasall79 

Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan 

penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika, psikotropika, prek:ursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktifuntuk tembakau dan alkohol. 

Pasall80 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, 

Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan 

b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalabgunaan dan peredaran 

gclap narkotika, psikotropika, prekursor dan baban adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktifuntuk. tembakau dan alk.ohol. 

Pasall81 

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas: 

a. Subdirektorat Penindakan; dan 

b. Subdirektorat Pengejaran. 

Pasal 182 
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Pasal182 

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas mclaksanakan pcnindakan 

jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 

dan alkohol. 

Pasall83 

Subdirektorat Penindakan membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasal184 

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran 

jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 

dan alkohol. 

Pasal185 

Subdirektorat Pengejaran membawahkan kelompok jabatan fungsional 

penyidik. 

Pasal186 

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai 

tugas melaksanakan pcngawasan tahanan, barang bukti, dan aset. 

Pasal 187 . 
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Pasal187 

Dalam me laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, 

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan 

b. pelaksanaan pengawasan barang bukti dan aset. 

Pasall88 

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset terdiri atas: 

Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan 

b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset. 

Pasal189 

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan tahanan. 

Pasa1190 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, 

Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan 

b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan . 

Pasal191 

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas: 

Seksi Administrasi Tahanan; dan 

b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan. 

Pasal 192 . 
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Pasal l92 

(I) Seksi Administrasi Tahanan mcmpunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan administrasi tahanan. 

(2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan 

tahanan. 

Pasall93 

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset mempunyai rugas 

melaksanakan penyiapan pengawasan barang bukti dan aset. 

Pasal 194 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 193, 

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset menyelenggarakan 

fungsi: 

penyiapan pelaksanaan pengawasan barang bukti; dan 

b. penyiapan pelaksanaan pengawasan aset. 

Pasal 195 

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset terdiri atas: 

a. Seksi Pengawasan Barang Bukti; dan 

b. Seksi Pengawasan Aset. 

Pasal196 

(I) Seksi Pengawasan Barang Bukt i mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan barang bukti . 

(2) Seksi 
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(2) Seksi Pengawasan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pengawasan aset. 

BAB VIII 

DEPUTI BIDANG REHABILITASI 

Pasall97 

( I) Deputi Bidang Rehabi litasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas 

dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi. 

Pasa1 198 

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 

bidang rehabilitasi. 

Pasal199 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, 

Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 

P4GN di bidang rehabilitasi; 

b. penyusunan dan penunusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di 

bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain 

yang telab teruj i keberhasilannya dan penyatuan kemba li ke dalam 

masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna danlatau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecual i bahan 

adiktifuntuk tembakau dan alkohol ; 

c. pelaksanaan 
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c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan 

P4GN di bidang rehabilitasi; 

d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode 

lain yang telah teruji keberhasi lannya dan penyatuan kembali ke 

dalam masyarakat serta pcrawatan lanjutan bagi penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktifuntuk tembakau dan alkohol; 

pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabil itasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pccandu narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adikt if untuk 

tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat; 

pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan 

rehabil itasi berbasis komun itas terapeutik atau metode lain yang telah 

teruji keberhasi lannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 

serta perawatan lanj utan bagi penyalahguna danlatau pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di 

lingkungan BNN; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 

P4GN di bidang rehabilitasi . 

Pasal200 

Deputi Bidang Rehabil itasi terdiri atas : 

a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabi litasi lnstans i Pemerintah; 

b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; 

dan 

c. Direktorat Pascarehabi litasi. 

Pasal 20 1 
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Pasa1201 

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi lnstans i Pemerintah 

mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi 

pemerintah. 

Pasal 202 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 20 I, 

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 

menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui 

metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah; 

dan 

b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui 

metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi 

pemerintah. 

Pasal203 

Direktorat Penguatan Lembaga Rebabilitasi Iostansi Pemerintah terdiri 

atas : 

a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah; dan 

b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah. 

Pasal204 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas 

melaksanakan pcnyiapan pcningkatan kemampuan lembaga rehabil itasi 

melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleb instansi 

pemerintah. 

Pasal205 
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Pasal205 

Oalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan standarisasi dan sertiftkasi; dan 

b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi. 

Pasal206 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik lnstansi Pemerintah terdiri atas: 

a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan 

b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi. 

Pasal207 

(I) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai rugas melakukan 

penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi rnempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan fasilitasi rebabilitasi. 

Pasa1208 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik lnstansi Pemerintah mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitasi melalui metode nonk.omunitas terapeutik yang dikelola oleh 

instansi pemerintah. 

Pasal209 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik lnstansi Pemerintah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah; dan 

b. penyiapan . 
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b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah 

tahanan negara. 

Pasal210 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Jnstansi Pemerintah terdiri atas: 

a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakitlnstansi Pemerintah; dan 

b. Scksi Fasilitasi Rehabi litasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rwnah 

Tahanan Negara. 

Pasal211 

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit lnstansi Pemerintah 

rnempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan fasi litasi rebabilitasi 

rumah sakit instansi pemerintah. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan baban 

fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 

negara. 

Pasal212 

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rchabilitasi komponen 

masyarakat. 

Pasal213 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I 2, 

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 

menye lenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan . 
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pe laksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui 

metode komunitas terapeutik yang di.kelola oleb komponen 

masyarakat; dan 

b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabi litasi mclalui 

metode nonkomunitas terapcutik yang dikelola oleh komponen 

masyarakat. 

Pasal214 

Direktorat Penguatan Lembaga Rcbabilitasi Komponen Masyarakat terdiri 

atas: 

a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat; dan 

b. Subdirektorat Nonkornunitas Terapeutik Kornponen Masyarakat. 

Pasal215 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Kompooen Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitas i melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh 

kornponen masyarakat. 

Pasal216 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan 

b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi. 

Pasal 217 
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Pasal217 

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan 

b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi. 

Pasal 218 

(1) Seksi Staodardisasi dan Sertifl.kasi mempunyai tugas melak:ukan 

penyiapan baban standarisasi dan sertifikasi. 

(2) Seksi Fasilitasi Rebabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan fasilitasi rebabilitasi. 

Pasal219 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan 

lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang 

dikelola oleb Komponen Masyarakat. 

Pasa1220 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat 

menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan fasi litasi rehabilitasi swasta; dan 

b. penyiapan fasi litasi rehabilitasi kemasyarakatan. 

Pasal221 

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponeo Masyarakat terdiri 

atas: 

Seksi Fasilitasi Rebabilitasi Swasta; dan 

b. Seksi . 
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b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan. 

Pasall22 

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi swasta. 

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan. 

Pasal223 

Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanak:an peningkatan 

kemampuan penyatuan kembali dan perawatan lanjut penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktiftembakau dan alkohol. 

Pasal224 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, 

Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan peningkatan kemampuan penyatuan kembali 

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktiflainnya kecuali bahan adiktiftembakau dan alkohol; dan 

b. pelaksanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktiftembakau dan alkohol. 

Pasal225 

Direktorat Pascarebabilitasi terdiri atas: 

Subdirektorat Penyatuan Kembali; dan 

b. Subdirektorat Perawatan Lanjut. 

Pasal 226 . 
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Pasal226 

Subdirektorat Penyatuan Kembali mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perencanaan dan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya 

kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 

Pasal227 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, 

Subdirektorat Penyatuan Kembali menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna danlatau 

pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

bahan adiktiftembakau dan alkohol; dan 

b. penyiapan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali 

baban adiktiftembakau dan alkohol. 

Pasal228 

Subdirektorat Penyatuan Kembali terdiri atas: 

Seksi Perencanaan; dan 

b. Seksi Evaluasi. 

Pasa1229 

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan pcnyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktiftembakau dan alkohol. 

(2) Seksi 
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(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Jainnya kecuali bahan 

adiktiftembakau dan alkohol. 

Pasal230 

Subdirektorat Perawatan Lanjut mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perencanaan dan eva luasi perawatan lanj ut penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif Jainnya 

kecuali bahan adiktif tembakau dan alkobol. 

Pasal231 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, 

Subdirektorat Perawatan Lanjut menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adik.tif lainnya kecuali 

bahan adikti f tembakau dan alkohol; dan 

b. penyiapan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adikti ftcmbakau dan alkohol. 

Pasa1232 

Subdirektorat Pcrawatan Lanjut terdiri atas: 

Seksi Perencanaan; dan 

b. Seksi Eva luasi. 

Pasal 233 .. 
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Pasal233 

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan perawatan Janjut penyalahguna dan/atau pecandu 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktiftembakau dan alkohol. 

(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan baban 

evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, 

psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecual i bahan adiktif 

tembakau dan a lkohol 

BABlX 

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA 

Pasal 234 

( I) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna adalah unsur pelaksana 

sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang bukum dan kerja sama, 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna dipimp in oleh Deputi. 

Pasal235 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN. 

Pasal236 

Dalam metaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna menyelenggarakan fungsi : 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan tekn is 

P4GN di bidang hukum dan kerja sama; 
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b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 

kcrja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN; 

c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang

undangan di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum 

dan kerja sama; 

e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN; 

pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN; 

g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di 

bidang P4GN; dan 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di 

bidang hukum dan kerja sama. 

Pasal237 

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sarna terdiri atas : 

a. Direktorat Hukum; dan 

b. Direktorat Kerjasama. 

Pasal238 

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan 

perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di 

bidang P4GN. 

Pasal 239 . 

Pasal 239 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, 

Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan penelaaban dan perancangan perundang-undangan di 

bidang P4GN; dan 
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b. pelaksanaan pemberian bantuan bukum di bidang P4GN. 

Pasal240 

Direktorat Hukum terdiri atas: 

Subdirektorat Perundang-undangan; dan 

b. Subdirektorat Bantuan Hukum. 

Pasal241 

Subdirektorat Penmdang-undangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penelaaban dan perancangan perundang-undangan di bidang 

P4GN. 

Pasal242 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, 

Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan 

b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN. 

Pasal 243 

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas: 

Seksi Penclaahan Perundang-undangan; dan 

b. Seksi Perancangan Perundang-undangan. 

Pasal 244 .. . 
Pasal244 

(I) Seksi Penelaahan Pcrundang-undangan mcmpunyai togas melaku.kan 

penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN. 
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(2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di 

bidang P4GN. 

Pasa1245 

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasal246 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 

Subdirektorat Bantuan Hukurn menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan konsultasi bukum di bidang P4GN; dan 

b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasa1247 

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas: 

a. Seksi Konsultasi Hukum; dan 

b. Seksi Pembelaan Hukum. 

Pasa1248 

(1) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan konsultasi hukum di bidang P4GN. 

(2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bah an pembelaan hukum di bidang P4GN. 

Pasal 249 ... 
Pasa1249 

Direktorat Kerja Sarna mempunyai tugas melaksanakan kerja sama 

nasional, regional, dan intemasional di bidang P4GN. 
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Pasal250 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, 

Direktorat Kerja Sarna menyeleoggarakan fungsi: 

pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan 

b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN. 

Pasal251 

Direktorat Kerja Sarna terdiri atas: 

a. Subdirektorat Kerja Sarna Nasional; dan 

b. Subdirektorat Kerja Sarna Regional dan lntemasional. 

Pasa1252 

Subdirektorat Kerja Sarna Nasional mempunyai tugas melaksanakan 

pcnyiapan kcrja sama dengan instansi pemerintah dan komponen 

masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN. 

Pasal253 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, 

Subdirektorat Kerja Sarna Nasional menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN; dan 

b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN. 

Pasal254 

Subdirektorat Kerja Sarna Nasional tcrdi.ri atas: 

Scksi Kcrja Sarna Instansi Pemerintah; dan 

d. Seksi Kcrja Sarna Komponen Masyarakat. 
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Pasal255 

( 1) Seksi Kelja Sarna Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN. 

(2) Seksi Kerja Sarna Komponen Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan kerja sama komponen masyarakat di 

bidang P4GN. 

Pasal2S6 

Subdirektorat Kerja Sarna Regional dan Intemasional mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan intemasional di bidang 

P4GN. 

Pasai2S7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, 

Subdirektorat Kerja Sarna Regional dan Intemasional menyelenggarakan 

fungsi: 

penyiapan kerj a sama regional di bidang P4GN; dan 

b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN. 

Pasal258 

Subdirektorat Kerja Sarna Regional dan Internasional terdiri atas: 

a. Seksi Kerja Sarna Regional; dan 

b. Seksi Kerja Sarna lnternasional. 

Pasal 259 
Pasal259 

(1) Seksi Kerja Sarna Regional mempunyai tugas melakuk:an penyiapan 

bahan kerjasama regional di bidang P4GN. 
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(2) Seksi Kerja Sarna lntemasional mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan kerja sama intemasional di bidang P4GN. 

BABX 

INSPEKTORAT UTAMA 

Pasal260 

(1) lnspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala BNN. 

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleb Inspektur Utama 

Pasa1261 

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di 

lingkungan BNN. 

Pasal262 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan 

BNN; 

b. pelaksanaan 

b. pclaksanaan pengawasan intern terbadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 
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pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah 

terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; 

d. pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan 

Kode Etik Profesi Penyidik BNN; 

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Kepala BNN; dan 

penyusunan laporan basil pengawasan. 

Pasal263 

Inspektorat Utama terdiri atas: 

a. Inspektorat I; 

b. Inspektorat II; 

c. lnspektorat Ill; dan 

d. Bagian Tata Usaha. 

Pasa1264 

(1) lnspektorat I, lnspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audi t, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. 

(2) Pembagian saruan kerja dan wilayah tertenru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul 

Inspektur Utama. 

Pasal265 

lnspektorat l , lnspektorat II, dan Inspektorat lii membawahkan kelompok 

jabatan fungsional auditor. 

Pasal266 . 
Pasal266 
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Bagian Tata Usaba mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

dan program, serta fas ilitasi administrasi penyusunan laporan basil 

pengawasan, urusan tata usaha dan rumab tangga di lingkungan 

lnspektorat Utama. 

Pasa1267 

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, 

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program; 

b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan basil pengawasan; dan 

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lnspektorat Utama. 

Pasa1268 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

Subbagian Perencanaan; dan 

b. Subbagian Umum. 

Pasal 269 

( 1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi 

penyusunan laporan basil pengawasan. 

(2) Subbagian Umum mempunyai togas melakukan urusan tata usaha 

dan rumab tangga Inspektorat Utama. 

BAB XI 

BABXI 
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PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI 

Pasa1270 

( 1) Pusat Penelitian, Data, dan lnfonnasi adalah unsur pendukung tugas, 

fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan infonnasi, 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN melalui 

Sekretaris Utama. 

(2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat. 

Pasal271 

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di 

bidang P4GN. 

Pasa1272 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal271, Pusat 

Penelitian, Data, dan lnformasi menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P40N; 

b. pengelolaan data, sistem danjaringan informasi di bidang P4GN; dan 

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat. 

Pasal273 

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas: 

a. Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

b. Bidang Data dan lnfonnasi; dan 

c. Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 274 

Pasa1274 
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Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang 

P4GN. 

Pasai27S 

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan kelompok jabatan 

fungsional peneliti. 

Pasal276 

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

data, sistem danjaringan informasi di bidang P4GN. 

Pasal 277 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, 

Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 

p_elaksanaan pengelolaan data di bidang P4GN; dan 

b. pelaksanaan pembangunan sistem dan jaringan inforrnasi di bidang 

P4GN. 

Pasal278 

Bidang Data dan lnformasi terdiri atas: 

Subbidang Pengelolaan Data; dan 

b. Subbidang Sistem dan Jaringan lnformasi. 

Pasal 279 .. 

Pasa1279 

73 

LAMPIRAN I 277 



278 I LAMPIRAN 

(l) Subbidang Peogelolaan Data mempunyai tugas melakukan 

peogelo laan data di bidang P4GN. 

(2) Subbidang Sistem dan Jaringan lnfonnasi mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pembangunan sistem dan jaringan infonnasi di 

bidang P4GN. 

Pasal280 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan 

rumah tangga Pusat. 

BABXII 

KELOMPOK AHLI 

Pasal 281 

Kelompok Ahli mempuoyai tugas memberikan masukan, saran, dan 

pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan 

kebijakan nasional di bidang P4GN. 

Pasal282 

(1 ) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(2) Kelompok Ahl i sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berasal dari 

para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat. 

(3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahuo dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala Badan 

Narkotika Nasional. 

Pasal 283 .. 

Pasal283 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa 

jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala 

BNN. 

BABXIII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa1284 

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu 

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 285 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, 

mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal286 

(1) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

284, terdiri atas sejumlab tenaga jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok satuao sesuai dengan bidang keablian dan 

keilmuannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat 

ftmgsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing

masing. 

(3) Jwnlah 

(3) Jumlab tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. 
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(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BABXIV 

TATAKERJA 

Pasal287 

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya waj ib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkron isasi dan simplifikasi 

tennasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan 

komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Pasal288 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal289 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem 

pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan 

terlaksananya mekanisme uji silang. 

Pasal290 

Pasal290 
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Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengik:uti, mematuhi petunjuk, 

dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan 

laporan secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasa1291 

(I) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui 

koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun 

daerah, lembaga intemasional , komponen masyarakat dan pihak lain 

yang dipandang perlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) d ilakukan mclalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berka la dan sewaktu

waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan 

kebijakan nasional di bidang P4GN; 

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing

masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan 

c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal292 

(I) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua pulub 

empat)jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

BNN melalui lnstansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan scrta melaksanakao tindak awal untuk 

pemberantasan dan pemutusan jaringan kejabatan terorganisasi 

penyalabgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotrop ika, 

prekursor dan baban adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan . 

(3) pelaksanaan . 

77 
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(3) Pelaksanaan ketentuao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan secara terkoordinasi deogan pemeriotah daerah 

setempat, iostansi pemerintah, dan pihak lain terkait. 

Pasal293 

(I) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang 

diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 kepada Kepala 

BNN. 

(2) Pelaksanaan keteotuao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam satu kesatuao komando oleb Kepala BNN. 

Pasa1294 

Ketentuan lebib lanjut mengenai tata kerj a diatur oleb Kepala BNN dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABXV 

ESELONISASI 

Pasal295 

(I) Kepala BNN adalahjabatan struktural eselon La. 

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan 

struktural eselon I.a. 

(3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan 

struktural eselon Il.a. 

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah 

jabatan struktural eselon lll.a. 

(5) Kepala . 

78 



(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah 

jabatan struktural eselon IV.a. 

BABXVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal296 

(I) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional danlatau tugas teknis 

penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis. 

(2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (I) diatur dalam Peraturan Kepala BNN 

tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 

refonnasi birokrasi. 

Pasal297 

Organisasi dan tata kerja lnstansi Vertikal diatur dalam Peraturan Kepala 

BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 

reformasi birokrasi. 

Pasa1298 

Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

BAB XVII 
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BABXVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal299 

Perubahan atas organisasi dan tata ketja BNN sebagaimana diatur dalam 

Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 

aparatur negara dan refonnasi birokrasi. 

Pasa1300 

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Ketua BNN Nomor: 

PER/03fiX/2008fBNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal301 

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 
Pacta tanggal 

Jakarta, 
12 Me i 2010 

Diundangkan di Jakarta KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Pada tanggal 20 I 0 
MENTER! HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

Drs. GORIES MERE 

TAM BAHAN BERJT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
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PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BAD AN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN 

BAD AN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 

T~un 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten!Kota, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan 

Tata Keija Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupateo/Kota; 

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 

2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

3. Undang-undang 
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3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional. 

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Refonnasi Birokrasi Nomor: 8 I 1068 I M.PAN-RB I 05 I 2010 

tanggal 12 Mei 20 10; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

286 I LAMPIRAN 

TENTANG ORGAN!SAS! DAN TATA KERJA BADAN 

NARKOT!KA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN 

NARKOTIKA NASIONAL KABUPATENIKOTA. 

DAB! 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal I 

( I) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP 

adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang 

melaksanakan tugas, fungsi , dan wewenang Badan Narkotika 

Nasional dalam wilayah Provinsi. 

(2) BNNP 



(2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan Narkotika Nasional. 

(3) BNNP dipimpin oleb Kepala. 

Pasa12 

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 

BNN dalam wilayah Provinsi. 

Pasal3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; 

b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten!Kota; 

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP; 

evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan 

pelayanan administrasi BNNP. 

BNNP terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Bagian Tata Usaha; 

c. Bidang Pencegaban; 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal4 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 

e. Bidang Pemberantasan. 

Pasal5 
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Pasal5 

Kepala BNNP mempunyai tugas : 

a. memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi , dan wewenang 

BNN dalam wilayah Provinsi. 

b. mewakili Kepala BNN dalam mclaksanakan hubungan kerjasama 

P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponcn masyarakat 

dalam wi layah Provinsi. 

Pasa16 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan 

administrasi. 

Pasal7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian 

Tata Usaha menyclcnggarakan fungsi: 

a. pcnyiapan penyusunan rcncana program dan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan 

rumah tangga BNNP; 

c. pelaksanaan urusan kcpegawaian, keuangan, kearsipan, 

dokumentasi, dan hubungan masyarakat; 

d. penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan 

e. evaluasi dan penyusunan laporan. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

Subbagian Percncanaan; 

b. Subbagian Logistik; dan 

Subbagian Admininstrasi. 

Pasal8 

Pasal 9 . 



Pasa19 

(I) Subbagian Perencanaan mempunyai rugas melakukan pcnyiapan 

pcnyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum 

dan kerja sama, serta eva luasi dan penyusunan laporan. 

(2) Subbagian Logistik mempunyai rugas me lakukan urusan tata 

pcrsuratan, pcngelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP. 

(3) Subbagian Admini strasi mempunyai tugas melakukan urusan 

kepcgawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan 

masyarakat. 

PasallO 

Bidang Pencegahan mempunya i tugas melaksanakan kebijakan teknis 

P4GN di bidang pencegahan dalam wi layah Provinsi. 

Pasa l ll 

Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : 

a. .pclaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan 

dalam wilayah Provinsi; 

b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah 

Provinsi; dan 

pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidaog pencegahan kepada 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten!Kota . 

Pasa l l2 

Bidang Pencegahan terdiri atas : 

Seksi Desiminasi lnformasi; dan 

b. Seksi Advokasi. 

Pasal 13 . 
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Pasal13 

(1) Seksi Desiminasi lnfonnasi mempunyai tugas melaku.kan penyiapan 

desiminasi infonnasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah 

Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi infonnasi 

kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten!Kota. 

(2) Seksi Advokasi mempunyai tugas melaku.kan penyiapan advokasi 

P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan 

bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten!Kota. 

Pasall4 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan 

rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. 

PasallS 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan peran serta rnasyarakat P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi; 

b. pelaksanaan pemberdayaan altematifP4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan 

c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan rehabi litasi kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 16 



Pasal16 

Bidang Pcmberdayaan Masyarakat terdiri atas : 

a. Seksi Pcran Serta Masyarakat; dan 

b. Seksi Pemberdayaan Altematif. 

Pasall7 

(I) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan 

bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota. 

(2) Seksi Pemberdayaan Altematif mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pemberdayaan altematif P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis 

advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

Pasal18 

Bidang Pembcrantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang 

pembcrantasan dalam wilayah Provinsi. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 

Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : 

a. pclaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah 

Provinsi; 

b. pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka 

pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan 

pcredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam 

wilayab Provinsi ; 

c. pelaksanaan 
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pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam 

wilayah Provinsi; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan 

melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten!Kota; 

Pasa120 

Bidang Pemberantasan BNNP terdiri atas: 

Seksi Intelijen; 

b. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran; dan 

Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset. 

Pasal21 

(I) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pclaksanaan 

kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan 

penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi 

kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten!Kota. 

(2) Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan 

pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan 

bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota. 

(3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai 

tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, 

barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi. 

BAB II. 



BABII 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal22 

(I) Badan Narkotika Nasional Kabupaten!Kota yang selanjutnya 

dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut 

BNNKIK.ota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional 

yang melaksanakan tugas, fungsi , dan wewenang Badan Narkotika 

Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. 

(2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan Narkotika Nasional melalui Kepata BNNP. 

(3) BNNK!Kota dipimpin oleh Kcpala. 

Pasal23 

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi , dan 

weweflang BNN dalam wilayah Kabupaten!Kota. 

Pasa124 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 

BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan tcknis P4GN di bidang pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam 

rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan 

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohot 

dalam wilayah Kabupaten!Kota; 

c. pelaksanaan .. 
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pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 

d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota; 

evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan 

pelayanan administrasi BNNK/Kota. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal25 

BNNK/Kota terdiri atas: 

Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Pencegahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Seksi Pemberantasan. 

Pasa126 

Kepala BNNK!Kota mempunyai tugas : 

a. rnemimpin BNNK!Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten!Kota. 

b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama 

P4GN dengan instans i pemerintah terkait dan komponen masyarakat 

dalam wilayah Kabupaten/Kota . 

Pasa127 

SubBagian Tata Usaba mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata 

persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, 

dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, 

evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK/Kota. 

Pasa128 . 
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Pasal28 

(I) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaku.kan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalarn wilayah 

Kabupaten/Kota. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota .. 

(3) Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam 

rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prelrursor, dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkobol dalam 

wilayah Kabupaten!Kota. 

BAB III 

JUMLAH DAN LOKASI 

Pasal29 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, di lingkungan BNN 

terdapat 33 (tiga puluh tiga) BNNP dan 75 (tujuh puluh lima) 

BNNKIK.ota . 

(2) Jumlah dan Jokasi BNNP dan BNNK!Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan Kepala BNN ini . 

Pasal 30 

(I) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNKIK.ota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada kriteria dan analisis beban 

kerja. 

(2) Penetapan . 

II 
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(3) Penetapan jumlah, lokasi, dan pedoman kriteria BNNP dan 

BNNK!Kota ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari Mcnteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan refonnasi birokrasi . 

DAB IV 

ESELONISASI 

Pasal31 

(I) Kcpala BNNP adalah jabatan struktural eselon II.a. 

(2) Kepala Bagian Tala Usaha, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota 

adalah jabatan struktural eselon liLa. 

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struk.tural eselon 

IV.a. 

BABY 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa132 

Di lingkungan BNNP dan BNNKJK.ota dapat dibentu.k kelompok jabatan 

fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal33 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 

mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 . 
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Pasal34 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan 

keilmuannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk oleb pimpinan satuan kerja masing

masing. 

(3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNNP dan BNNK!Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan berdasarkan analisis 

kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungs ional BNNP dan BNNK/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

BABVJ 

TATAKERJA 

Pasal35 

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan 

tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi tennasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Pasal36 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasa 37. 

13 
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Pasal37 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem 

pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan 

terlaksananya mekanisme uji silang. 

Pasal38 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, 

dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan 

laporan secara berkala tepat waktu. 

Pasa139 

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui 

koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi 

maupun Kabupaten!Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang 

dipandang pcrlu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui: 

a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu

waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan 

kebijakan nasional di bidang P4GN; 

b. Ketja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing

masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; 

Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal40 

(I) Dalam rangka P4GN, BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga 

informasi 24 (dua puluh empat)jam di bidang P4GN. 

(2) Berdasarkan .. 

14 



(2) Berdasarkan basil infonnasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah~langkah 

yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk 

pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan bahan adiktif lainnya kccuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

di laksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah 

setempat, instansi pemerintah, dan pibak lain terkait. 

Pasal41 

(I) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah~langkah dan 

tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

kepada Kepala BNN. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN. 

Pasal42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN 

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang~undangan. 

BABVII. 
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BAR VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 

(1) Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK!Kota 

berdasarkan Peraturan Kepala BNN ini ditetapkan oleb Kepala BNN 

sete lah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan refonnasi 

birokrasi. 

(2) Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota adalah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BNN 

ini. 

Pasal 44 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepa la BNN ini diundangkan 

degan penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Ditetapkan di 
Pacta tanggal 

Jakarta 
12 M c i 2010 

KEPALA BAD AN NARKOTIKA NASIONAL 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 I 0 
MENTER! HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 

PATRIALIS AKBAR 

Drs. GORIES MERE 

TAMBAHAN BERJTANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

16 
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PR91De:N 
REPUBLIK INDONESIA 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN 

DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 

NARKOBA TAHUN 2011-2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Ncgeri Bebas Narkoba", dipcrlukan 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penya lahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komilmen bersama seluruh 

komponen masyarakat, b.angsa, dan negara Indonesia, dengan ini menginstruksikan: 

Kepada 

Untuk: 

PERTAMA 

I. Para Menteri Kabinet Indonesia Ber.iatu II; 

2. Sekretaris Kabinet; 

}. Kepala Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia; 

4. laksa Agung; 

5. Panglima Tentara Nasionallndonesia; 

6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

8. Para Gubernur; dan 

9. Para Bupati/Walikola; 

Mengambi l langkah-langkah yang diperlukan scsuai tugas. fungsi, dan 

kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas 

P4GN Tahun 201 1- 201 5, yang melipuli bidang: 
LAMPIRAN 
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I. Ponccgahan; 

2. Pemberdayaan Ma.syarakat; 

3. Rehabilitasi; dan 

4 . Pcmberantasan. 

Dalom rangka pclaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 20 II . 20 IS 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA : 

I. Bidang Pcnccgahan, memfokuskan pada: 

a. Upaya mcnjadikan siswalpelajar pendidikan mcncngah dan 

mahasiswa mcmiliki pola pikir, sikop. dan tcrompil menolak 

pcnyalahgunaan dan percdaran gelap narkoba; 

b. Upaya monjadikan para pekeaja memiliki pola pikir. sikap, dan 

terarnpil menolak pcnyalahgunaan dan percdaran gclap narkoba. 

2. Bidang Pembcrdayaan Masyarakat, mcmfokuskan pada: 

a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan monongah dan 

kampus bcbas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

tcrutarna ganja, shabu, ekstasi, dan heroin; 

b. Upaya mcnciptakan lingkungan kc~a bcbas dari penyalahgunaan 

dan percdaran gelap narkoba tcrutama ganja. shabu, ekstasi . dan 

heroin; 

c. l:paya pcnyadaran dengan pembcrdayun masyarak.at di daerah· 

daerab yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan 

penanarnan ganja. 

J . Bidang Rchabilitasi. memfokuskan pada: 

a. Upaya mengintcnsifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 
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b. Upaya mcmbcrikan pelayanan rebabilitasi medis dan rcllabilitasi 

sosial kcpada pcnyalahguna, korl>an pcnyolahgunaan, dan pecandu 

narl<oba; 

c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga "'hahilitasi modis dan 

rehabiliwi sosial sccan. prioritas berdasarlcan kcrawanan dac:rah 

pcnyalahgunaan narkoba; 

d. Upaya pembinaan lanjuc kepada manton penyalahguna. korban 

pcnyalahgunaan, dan pe<:andu narkoba. 

4. Bidang Pemberantasan. mcmfokuskan pado: 

a. Upaya pecgawasan ketal ccrbadap impor, p«lduksl, dlstribusi. 

penggunaan (ttld wer), ekspor, dan re-<"kspor baban kimia 

prelrusor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yaog 

melalruk.an penyimpangan; 

b. Upaya pengungkapan pabrilan gelap narkoba danlatau 

laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang cenibat; 

c. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uaog yang 

bedaitan dengan tindak pidana narkotik.a secara tega.s dan kens 

Sc:!iUa.i pc:nuunn. perundang-undangan; 

d. Upaya penyelidikan dan pc:nyidikan, pcnuntutan, dan pcllldilan 

jarlngan sindikat narkoba baik dllam maupun Juar negeri se<ara 

sinergi; 

c. Upaya pcnindakan yang tcgas dan keras terhadap aparat pencgak 

bukum dan apant pemerintah lalnnya yang tcrlibac jaringan 

sindikat nari<obo; 

f. Upaya pcningkatan kerja sama antar penesak hllkum untuk 

mcngbindui kescnjangan di lapangan~ 

LA MPIRAN 
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g. Upaya kerja Slli!UI dengM aparat penegak hulrum tingkat 

intc:masional . 

Para Menteri dan Kepala Lembaga bertindak $0bagai penanggung jawab 

di lingkungM kelja rnasing-masing terbadap pencapalan target sesuai 

RenCJina Aksi Nasional PencegahM dM Peml>crantasan Penyalahgunaan 

dan Peredoran GeiiiJ> Narl<oba Tahun 2011 - 2015 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran lnstrul<si Presiden ini. 

KEEMP AT : Pan Gubcrnur: 

KELIMA 

KEEN AM 

KETUIUH 

304 1 LAMPIRAN 

I. Da.lam waktu l (tiga} bulan, menyusun dan melaks&nakan Rcncana 

Aksi Tahun 2011 • 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA; 

2. Melaporkan seean~ berl<ala kepada Pmiden melalui Kopala Badan 

Narkotika Nasional. 

Para Bupati!W alikota: 

I. Dalam wal<tu l (tiga} bulan, menyusun dan melwanakan Rencana 

Aksi Tahun 2011 • 2015 di tingkat Kllbupatm/Kota sebagaimana 

dimwud dalam Dilctum KEDUA; 

2. Melaporkan secara berl<a!JI kepada p...,.;den melalui Kopala Badao 

Narl<otika Nasional. 

Kepala Badao Narkotika Nasional me!Jikukm pemantauan dM 

pengendalian terluldap pelaksanaan Jakslranas P40N Tahun 20 II - 20 I 5 

dan mengkompilasi laponn untuk disampaikan kepeda Presidcn. 

Melaksanakan lnstruksi Presiden ini denpn •unggub-sungguh dan penuh 

tanggung jawab. 

lnstrtWi . 
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lnstruksi Presiden ini mulai betlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Salinan sesuni dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET Rl 

Doputi Bidang Politik, Hukum, 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada langgal 27 1uni 20 II 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

nd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

I..AMPIRAN 
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 12 Tahun 2011 
TANGGAL : 27 Junl2011 

RENCANAAKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 
PEREDARAAN GEtAP NARKOBA TAHUN 2011 -2015 

Mernberbl penyuklhm dan penernngan 
kepada p;n SiswaiPelajar pendidikan 
"""""'!131 Y'"'!l renlan dan beresiko tinggi 
dari ~dan peredaran gelap I +10% I +20% I +30% I +40% I +50% 
nar1<oba. 

Kemenag 

Komisi 
~Anak 
I~ 

Badal Kependu
dukan dan 
Kalua:ga 
Berencana 



nar1<oba. 

penerangan 
kepada para Mahasiswa yang reotan dan 
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+10% I +20% I +30% I +40% I +50% 

peredaranget~nar1<oba. I +10% I +20% I +30% I +40% I +50% 

Kemendiknas 

Kemenag 

BadmNar1wlika 
Naslonal 

Kemendil<nas 

Kemenag 

Badan Kependu
dukan dan 
KeiU"'ll'! 
Berencana 

Badoo Nar1<atika 
Nasional 

Mrilgka1nya 
jumlah KOOer Anti 
Nar1<obadi 
kalangan para 
s~ 
pendidikan 
menengah. 

Meningka1nya 
jumlah Maha-
stswa menolak 
nar1<0ba. 
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lap-

Membentuk dan meningkall<an kelram
pilan kade< anti nill1<oba di kalangan 
Mahasiswa yang lingkungannya renlal 
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dan peredaran gelap narkooa. I • 10% I • 20% I • 3D% I • 40% I • 50% 

- Kemendiknas 

Kemenag 

BadanNal<olika 
Naslonal 

- penyuluhal dan penernngan - Kemenakertrans 
kfpada para pei<Bija di perusMaan a1au KemenBUMN 
instansi swas1a yang renlal dan ben!si<o +10% +20% +30% +<40% +50% -

linggi dari penyalahgunaan dan peredaran - BadanNarltoti<a 

gelapnaf1<oba. Nasional 

Membentuk dan meningkall<an ketJam-
pian Kader Anti Nill1<oba di instansi Kemonal<ef1rms 

swasta'wiraswas yang lingkoogavlya +10% +20% +30% +40% +50% - KemenBUMN 
renlal dan beresil<o linggi dari BadanNmoti<a 
penyalallgunaan dan peredaran gelap N-al 
narkoba. 

Meoingkalnya 
jumlah Kader Anti 
Narkoba di ka
langan para Ma
hasiswa. 

Meningkalnya 
jumlah Petetja di 
perusMaan atau 
mlalsi swasla -·-· Meningkalnya 
jumlah Kader Anti 
Ni111<obadiling-
kungan perusa-
haan atau ins. 
falsi swasta. 
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Memberil<an penyuklhoo doo penerangoo 
kepada pegawai negeri yang rentan doo 
beresiko linggi dari penyalahgooaan dan 
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ketrampian kadef anti nwltoba di instansi 
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+ 10 % I +20% I +30% I +40% I +50% 

pemerintan yang ingkungannya ..,tan I + 10 '!. I + 20 '!. I + 30 '!. I + 40 '!. I + 50 '!. 
doo beresii<o linggi dari penyalahgooaan 
dan peredaran gelap nlrtoba. 

SeiLruh 
Kemenleriandan 
Lembaga 
Pemerintah 

Meningkalnya 
jwntah Kader Anti 
Nar1ulbadiling
kungoo lnstansl 
l'llrnemtah. 
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orang I 

170 I 210 I 

1.320 1.452 
orang orang 

orang I orang I· Plllr1 
Menlngkatnya 

ljumlahpecan-
du na<toll<a 
Y81111mtlapor-

250 I 290 I 
kan dildon 
rnenertma 

Kemries perawatan. 

Mo 
I<Jmlah pe· 
nyalahguna, 
korl>an penya-
lahgunaan, 
dan pecandu 

Kernenkes ·-yang 
1.597 1.756 mengicuti pro-
orang orang Kemensos gram Reha· 

Lembaga bilitasi. 
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Meningkalnya 
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penyalahguna 
an nM<oba. 
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