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~· Sambutan ~~~----------~K~e~p~a~l~a~B~a~d~a~n~N~ar~k~o~t~ik~a~N~a~s~i~o~n~al 
Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

Rahmat dan Hidayah-Nya, serta atas kerjasama dari berbagai pihak, 
Badan Narkotika Nasional telah berhasil menerbitkan Buku Pedoman 
Petugas Penyuluh P4GN di Lingkungan Pendidikan. 

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama 
dengan Puslitkes UI yang dilakukan pada tahun 2006 hingga 2007 
menyebutkan dari 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, I, I juta di 
antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. 

Dari 1,1 juta pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa, 40 persen adalah pelajar SLTP, 35 persen pelajar SLTA, 
dan 25 persen mahasiswa. Berarti , pengguna narkoba saat ini paling 
besar berada pada pelajar SLTP. Untuk itu, sangatlah tepat apabila 
pola pencegahannya harus dilakukan secara terpadu dan 
komprehensif dari seluruh aspek. Dalam hal ini perlu kiranya 
memberdayakan peran penyuluh P4GN di lingkungan pendidikan 
dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara 
memperkuat pertahanan di lingkungan pendidikan, dengan 
menempatkan para kader penyuluh sebagai inti untuk memperkuat 
daya tahan generasi penerus bangsa dan negara ini. 

Buku Pedoman Petugas Penyuluh P4GN di Lingkungan 
Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan atau 
pedoman pemahaman tentang upaya penyuluhan dalam Pencegahan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 
Lingkungan Pendidikan. 
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Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah, dan 
Narasumber serta semua pihak yang telah membantu, saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam 
mewujudkan Indonesia bebas narkoba. 

Jakarta, November2009 

~'''"'' 

Drs. Gories Mere 
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~· ~-~ Kata Pengantar 
'--' ------------------------------------~~---
Dalam menghadapi berbagai permasalahan penyalahgunaan 

narkoba di lingkungan pendidikan, bukanlah aturan-aturan terhadap 
mereka yang memakai atau pengedar, tetapi lebih ke arah pembinaan 
mental para pelajar dan mahasiswa. Untuk itu peran pendidik dan 
dosen sangat penting dan sentral , disamping peran keluarga dan 
masyarakat. 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sedini 
mungkin dan harus berkesinambungan. Pencegahan bukan semata
mata informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi lebih menekankan 
pemberian keterampilan psikososial kepada pelajar dan mahasiswa 
untuk bersikap dan berperilaku positif. Informasi mengenai bahaya 
narkoba di lingkungan pendidikan tanpa ada usaha untuk mengubah 
perilakunya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan, 
kurang bermanfaat. Bahkan dikhawatirkan terjadi efek paradoksal , 
yaitu meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba pada 
pada pelajardan mahasiswa. 

Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dicapai hasil yang 
maksimal, apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi 
serta menyeluruh. Maka tidak hanya diperlukan pengerahan segenap 
daya dari pemerintah saja, tetapijuga harus melibatkan para pendidik, 
do sen, penyuluh, pelajar dan mahasiswa dengan segenap potensinya. 

Sebagaimana kita ketahui , penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba saat ini , menunjukkan kecenderungan peningkatan sehingga 
menjadi ancaman yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan 
kelangsungan hidup bangsa. Penyebaran permasalahan 
penyalahgunaan narkoba kini semakin tidak mengenal strata sosial, 
tempat maupun komunitas . Secara faktual hampir dapat dipastikan 
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tidak ada satu wilayah pun di negeri ini yang bebas dari narkoba. 

Untuk mempercepat penyebarluasan informasi tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, perlu diberdayakan 
potensi para guru, dosen dan pelajar serta mahasiswa sebagai relawan 
penyuluh Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran 
Gelap Narkoba(P4GN) di lingkungannya. 

Untuk itu, penerbitan buku Pedoman Petugas Penyuluh P4GN di 
Lingkungan Pendidikan ini , dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
penyelenggaraan kegiatan P4GN di tingkat Pusat, Propinsi maupun 
Kabupaten!Kota, serta untuk memudahkan para pendidikan, relawan 
dan fungsional Petugas Penyuluh P4GN dalam menyampaikan 
infomasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara baik dan 
benar. 

Kepada Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber serta 
semua pihak yang telah membantu demi terbitnya buku Pedoman ini, 
saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga 
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan 
hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Indonesia bebas 
dari narkoba. 

Jakarta, November2009 
Kepala Pusat Pencegahan 
Badan Narkotika Nasional 
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BAB I 

~it ~-~ Pendahuluan 
~ ----------------------~~~~~ 

A. La tar Belakang 

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian 
meningkat dan mengarah pada generasi muda terdidik. Hal ini dapat 
dilihat dari angka kenaikan kasus peredaran gelap dari tahun 200 I dan 
tahun 2006. Dalam kasus tindak pidana berdasarkan tingkat 
pendidikan terdapat angka-angka yang semakin mengkhawatirkan. 
Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional tahun 2006 
diperoleh data bahwa pelaku tindak kejahatan narkoba dari tahun 
200 I dibandingkan dengan data tahun 2006 terdapat perbedaan angka 
yang sangat signifikan. Pelaku tindak pidana narkoba dikalangan 
siswa SD sebanyak 246 kasus meningkat menjadi 3.247 kasus pada 
tahun 2006. Di tingkat SLTP dari 1.832 kasus meningkat menjadi 
6.632 kasus pada tahun 2006, sedangkan pada tingkat SMU dari 
2.617 meningkat menjadi 20.977 kasus di tahun 2006. 

Angka-angka terse but menggambarkan bahwa siswa a tau pelajar 
merupakan target sasaran yang paling mudah bagi peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba, hal ini merupakan bahan perenungan kita 
semua untuk saling bekerjasama dengan warga sekolah SLTP dan 
SLTA (Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Siswa, Penjaga 
Sekolah) dalam membentengi lingkungan sekolah dari ancaman 
bahaya penyalahgunaan narkoba. 
Untuk mewujudkan lingkungan 
sekolah yang immune terhadap 
penyalahgunaan narkoba tersebut, 
tidak saja menjadi tanggung 
jawab warga sekolah tetapijuga 

membutuhkan peran aktif dari Sumbeco Penyuluhan P4GN di kota Ambon 

masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. 
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Lingkungan pendidikan/sekolah sebagai tempat berkumpulnya 
anak-anak muda dengan kelompok sebayanya selama 5-6 jam 
perhari, merupakan lembaga yang potensial dalam mempengaruhi 
dan mewarnai kehidupan anak. Dalam kaitannya dengan 
penyalahgunaan narkoba, pergaulan dengan kelompok sebaya di 
lingkungan sekolahjuga tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan 
sebagai ajang pertukaran informasi , pembagian, jual beli serta 
perkenalan terhadap penyalahgunaan narkoba yang cukup efektif. 
Oleh karena itu seluruh warga sekolah dan stakeholders harus saling 
bahu-membahu dan terlibat aktif dalam melakukan upaya 
pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terus-menerus melalui 
aksi nyata. Tempat pendidikan atau sekolah mulai dari Tingkat SO, 
SLTP dan SLTA sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, pada dasamya 
memainkan peran yang sangat penting dalam menekan terjadinya 
penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa. Sistem 
pendidikan formal sesungguhnya merupakan alat yang sangat efektif 
dalam membentuk karakter warga belajamya (pelajar maupun 
mahasiswa) agar mampu menghindari bahaya akibat penyalahgunaan 
narkoba. 

Tujuan utama dari penyuluhan pencegahan bahaya narkoba 
berbasis tempat pendidikan adalah mengajarkan keterampilan, 
sebagai bagian dari pengetahuan untuk membentuk kepribadian yang 
dapat melindungi warga belajar dari keinginan, tekanan, ataupun 
pengarub untuk menyalahgunakan narkoba. Secara garis besar 
tempat pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, 
mengajarkan dan mengimplementasikan bahan pengajaran dan 
materi atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pesan-pesan 
penyuluhan pencegahan bahaya narkoba. Berkaitan dengan itu pula, 
lingkungan pendidikan perlu mengembangkan berbagai hal terutama 
yang berkaitan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai 
petugas penyuluhan dari berbagai sektor dalam upaya menciptakan 
iklim yang kondusif yang amat diperlukan untuk memberikan 
perlindungan dan peningkatan basil akhir dari pendidikan. 
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BAB I 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya 
penyalahgunaan narkoba pada seseorang, sangat berkaitan dengan 
adanya interaksi serangkaian faktor resiko (risk factors) dan faktor 
pelindung (protective factors) yang terdapat pada individu itu sendiri 
seperti misalnya: keadaan keluarga!rumah, ternan sebaya, lingkungan 
sekolah, lingkungan sekitar, dan lingkungan masyarakat itu sendiri . 

Faktor resiko adalah setiap kondisi negatifyang terdapat dalam 
diri seseorang yang berpotensi untuk memunculkan keinginan 
menyalahgunakan narkoba, sedangkan faktor pelindung adalah 
setiap kondisi positif yang terdapat dalam diri seseorang yang 
berpotensi untuk menekan keinginan menyalahgunakan narkoba. 
Keseimbangan dari kedua faktor positif dan negatif inilah yang 
mampu menekan atau memunculkan keinginan seseorang untuk 
menyalahgunakan narkoba. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) Ielah melakukan penelitian di 
hampir 50 (lima puluh) negara terhadap faktor resiko dan faktor 
pelindung tersebut dan menyimpulkan bahwa pengaruh yang paling 
dominan untuk terjadinya penolakan terhadap penyalahgunaan 
narkoba antara lain meliputi : 
a. Hubungan yang baik (positif) dengan orang tua. 
b. Orang tua yang mampu menciptakan keluarga dengan aturan

aturan yang baik. 
c. Lingkungan sekolah yang positif dan baik. 
d. Terdapatnya keimanan dan keyakinan secara spriritual yang 

tinggi. 
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BABI 

Proses pendidikan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 
sekolah merupakan upaya peningkatan potensi siswa baik secara 
kognitif (pengetahuan), afektif ( emosional), konatif (kemauan) dan 
psikomotorik (keterampilan), yang diarahkan pada pembentukan 
perilaku menolak terhadap penyalahgunaan narkoba. 

Dalam rangka membentuk perilaku anti narkoba tersebut, maka 
pemberian informasi tentang bahaya dan dampak buruk dari 
penyalahgunaan narkoba dengan sumber yang dapat dipercaya/ 
kompeten tetap diperlukan asalkan dalam kerangka program yang 
menyeluruh dan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi 
sebagai informasi yang aktual , ilmiah dan obyektif yang dapat 
disinergikan dengan program sekolah. 

lnformasi yang faktual dan 
ilmiah tentang tanda-tanda 
seseorang maupun lingkungan yang 
menyalahgunakan narkoba, akan 
membantu warga sekolah dalam 
mendeteksi dini terhadap upaya 
pencegahan penyalahgunaan 
narkoba di lingkungan sekolah 
setempat. 

B. Thjuan dan Sasaran 

1. Thjuan 
a. Tujuan Umum 

'I ~ ... ~~. 
\ I'' I ' I · ' i · 

Somber: Penyuluhan P4GN di kota Ambon 

1. Buku ini adalah sumber yang dapat digunakan untuk 
membantu proses belajar dan mengajar, yang diharapkan 
dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan somber 
belajar (guru, pendamping, pembimbing!konseling) di 
lingkungan pendidikan baik yang sudah maupun yang 
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BAB I 

belum pemah mendapat pembekalan ten tang P4GN, di 
pusat atau daerah. 

2. Buku ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi Petugas 
Penyuluh P4GN di Lingkungan Pendidikan SLTP dan 
SLTA dalam menyampaikan infonnasi tentang bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara 
faktual dan ilmiah, dalam upaya menciptakan lingkungan 
pendidikan/sekolah bersih dari penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. 

b. Tujuan Khusus 
Buku ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi 
seluruh Penyuluh/Calon Penyuluh P4GN di lingkungan 
pendidikan, agar mamp: 
I. Memahami visi dan misi program P4GN. 
2. Memahami perubahan lingkungan sosialnya. 
3. Melakukan perubahan diri dari yang pasif menuju 

inisiatif. 
4. Memahami potensi dirinya dalam pemecahan masalah. 
5. Mengembangkan potensi dirinya untuk membentuk tim 

dengan mitra kerjanya. 
6. Mengembangkan berbagai kegiatan alternatif sebagai 

upaya pencegahan bahaya akibat penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan. 

2. Sasaran 
a. Kepala Sekolah/Pimpinan Tempat Pendidikan 

Berdasarkan kewenangannya dapat membuat kebijakan 
maupun program kegiatan lingkungan sekolah bersih 
narkoba. 

b. Pemerhati pendidikan yang telah terakreditasi dan telah 
mendapat pelatihan sebagai Fasilitator Penyuluh Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba, baik di tingkat BNN Pusat, BNN 
Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota. 
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c. Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pendamping/Guru 
Kelas 
Guru Bimbingan dan Konseling(BK)/Guru Pendamping/Guru 
Kelas yang dilatih atau mendapat pembekalan sebagai 
Fasilitator Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di tingkat 
Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan berdasarkan 
Surat Penunjukkan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai 
Penyuluh P4GN di lingkungan sekolah setempat. 

d. Pengelola Administrasi tempat pendidikan yang ditunjuk 
dalam pengelolaan dan pelaksanaan program P4GN sebagai 
Penyuluh/Fasilitator P4GN di lingkungan pendidikan. 

e. Komite Sekolah 
Pengurus Organisasi Orang Tua Siswa (Komite Sekolah) 
yang telah dilatih sebagai Konselor Penyuluh P4GN baik 
di tingkat BNN Pusat, BNN Propinsi maupun BNN 
Kabupaten/Kota. 

f. Organisasi Siswa (OSIS) 
Pen gurus a tau para siswa yang akti f dalam kegiatan 
keorganisasian kesiswaan di lingkungan sekolah yang 
telah mendapat pelatihan sebagai Fasilitator maupun 
Konselor kelompok sebaya di lingkungan sekolah, baik 
oleh BNN Pusat, BNN Propinsi, BNN Kabupaten/Kota. 

C. Kedudukan, Togas Pokok, Fongsi dan Peran 

1. Kedodokan 
Kedudukan Penyuluh P4GN di Lingkungan Pendidikan 
adalah sebagai mitra kerja Pencegahan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba pada tingkat BNN Pusat, BNN 
Propinsi, BNN Kabupaten/Kota. 

2. Togas Pokok 
Tugas pokok Penyuluh P4GN di Lingkungan Pendidikan 
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adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan di lingkungan 
pendidikan/sekolah sesuai dengan rencana kerja dan 
kebutuhan yang ada yang disusun berdasarkan program 
sekolah setempat. 

3. Fungsi 
a. Perencana program 

Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kepala Sekolah, 
Petugas bidang program/kurikulum sekolah dan bidang 
Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di 
tingkat BNN Pusat, BNN Propinsi maupun BNN 
Kabupaten/Kotamadya untuk menyusun rencana kegiatan 
Penyuluhan P4GN di lingkungan Pendidikan baik skala 
Nasional, Regionai/Propinsi maupun Kabupaten/Kota 
setempat. 

b. Pelaksana 
I. Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

(Dinas Pendidikan Nasional Propinsi/Kabupaten/Kota 
dan pihak sekolah ). 

2. Menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan P4GN 
berdasarkan rencana yang telah disusun. 

3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam rangka 
menciptakan lingkungan sekolah anti narkoba. 

4. Sebagai transmiter penyebaran informasi tentang 
bahaya penyalahgunaan narkoba kepada warga sekolah 
umumnya dan para siswa khususnya yang faktual , 
proporsional dan ilmiah. 

c. Evaluatif 
Membuat laporan kegiatan Penyuluhan P4GN yang telah 
dilaksanakan. 

4. Peran 
Warga sekolah (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Osis, 
Penjaga Sekolah) dalam mencegah penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, berdasarkan 
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kewenangan masing-masing mempunyai peran sebagai 
berikut: 
a. Kepala Sekolah/Pimpinan Tempat Pendidikan secara 

otonom dapat membuat kebijakan yang mengarah pada 
proteksi siswa dan lingkungan sekolah bersih dari 
penyalahgunaan narkoba. 

b. Guru BK!Guru Kelas/Guru Pendamping 
Guru dapat mensinergikan tugasnya sebagai pendidik 
sekaligus sebagai fasilitator Penyuluh P4GN di 
lingkungan pendidikan. Dalam keseluruhan kegiatan 
pendidikan di tingkat operasional, guru merupakan 
penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya baik 
secara instruksional maupun ekspeksional. Sebagai 
Petugas Penyuluh P4GN di lingkungan Pendidikan, maka 
peran guru antara lain: 
I. Sebagai Pembelajar; guru secara intensif belajar 

tentang narkoba dan permasalahannya dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan kompetensinya sebagai 
Penyuluh P4GN di lingkungan pendidikan. 

2. Sebagai Pelatih yaitu; mampu memahami kondisi, 
memberikan peluang seluas mungkin dan membantu 
peserta didik untuk mengembangkan cara-cara untuk 
menghindari penyalahgunaan narkoba. 

3. Sebagai Manager Pembelajaran; guru mengelola 
keseluruhan kegiatan pembelajaran tentang bahaya 
penyalahgunaan narkoba bersama peserta didik. 

4. Sebagai Pemimpin; guru menjadi fasilitator yang 
menggerakkan peserta didik dan warga sekolah lainnya 
untuk mewujudkan perilaku dan lingkungan sekolah 
yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. 
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c. Komite Sekolah 
Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat yang 
bertugas menyalurkan aspirasi dan prakarsa dalam 
mewujudkan kebijakan anti narkoba di lingkungan 
sekolah. 

d. Organisasi Siswa (OSIS) 
Pengurus Osis terlibat aktif dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah 
(menyusun perencanaan dan mengusulkan program 
pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 
sekolah) dan mengerahkan anggotanya (siswa) untuk 
terlibat sebagai peserta kegiatan penyuluhan P4GN di 
sekolah. 

D. Dasar Hukum 

I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 
tangga123 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 
Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 
tanggal 24 September 2002 tentang Penanggulangan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 

3. Sural Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 
Skep/92/XIII2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang 
Strategi Nasional P4GN Badan Narkotika Nasional. 

4. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ten tang Narkotika. 
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~~ Penyuluh P4GN 
~V ______ o_i_L_i_n::::.g_ku_n....;g::..a_n_P_e_n_d_i_d_ik_a_n 

A. Pengertian-Pengertian 

I. Penyuluhan P4GN 
a. Upaya secara sadar dan terencana yang dil akukan untuk 

memperbaiki, membentuk serta memotivasi perilaku siswa 
agar terhindar dan mendapat kekebalan terhadap pengaruh 
penyalahgunaan narkoba. 

b. Proses penyebaran/penyampaian informas i tentang 
bahaya penya lahgunaan narkoba pada peserta didik yang 
disampaikan oleh ternan sebaya, guru dan fas ili tator 
lainnya dengan memadukan kemampuan intelektual dan 
emos ional dalam mengelola materi dengan menggunakan 
berbagai 

Sumber' penyuluhan P4GN d1 Pondok Pesantren 

2. Penerangan P4GN 
Proses memberikan pemahaman kepada peserta didik ten tang 
permasalahan penya lahgunaan dan peredaran ge lap narkoba 
yang belum di ketahui dengan jelas yang dil akukan secara 
terus menerus agar peserta didik tem1oti vas i untu k bersikap 
dan berperil aku anti narkoba. 
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B. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penyuluhan P4GN Di 
Lingkungan Pendidikan 

I. Melibatkan semua komponen warga sekolah (Kepa la 
Sekolah , Guru, Komite Sekolah, dan Siswa). 

2. Pesan anti narkoba harus jelas, tidak ada toleransi untuk 
penyalahgunaannya. 

3. Tidak menggunakan gambar atau ilustrasi yang dapat 
mengajarkan aud ience (siswa) tentang ca ra memperoleh, 
menyiapkan maupun menggunakan narkoba. 

4. lnformasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba disampaikan 
secara proporsional, faktua l dan ilmiah dan tidak bersifat 
menakut-nakuti. 

5. Bersifat terbuka da lam penanggulangan penyalahgunaan 
narkoba (jika terdapat siswa yang menyalahgunakan narkoba 
dapat dirujuk ke tempat-tempat rehabi litasi). 

6. Program penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan/ sekolah 
dilaksanakan secara berkesinambungan. 

7. Berorientasi pada keterampi lan menolak tawaran 
penyalahgunaan narkoba (resistance ski ll). 

C. Kriteria Penyuluh P4GN Di Lingkungan Pendidikan 

l. Kriteria Urn urn 
a. Mempunyai pengetahuan tentang narkoba dan 

permasalahannya. 
b. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan bekerjasama 

dalam melaksanakan penyuluhan P4GN. 
c. Mempunyai kemamp uan untuk memotivasi dan 

menggerakkan warga sekolah untuk melaksanakan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rangka 
menjadikan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba. 
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2. Kriteria Khusus 
Telah mendapatkan sertitikasi dan pelatihan sebagai Fasilitator 
Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan narkoba baik di tingkat 
BNN Pusat , BNN Propinsi maupun BNN Kabupaten!Kota. 

D. Kompetensi Petugas Penyuluh P4GN Di Lingkungan 
Pendidikan 

Kompetensi Petugas Penyuluh P4GN adalah: 
I. Kepala Sekolah!Pimpinan Tempat Pendidikan; secara otonom 

berkompeten dalam membuat kebijakan dan membuat 
persetujuan program sekolah bersih narkoba. 

2. Guru sebagai praktisi pendidikan di lingkungan sekolah, secara 
fungsional berkompeten sebagai penyuluh P4GN, namun 
demikian untuk menuju jenjang profesional maka para guru 
harus mendapat pembekalanffOT dari BNN (Tingkat Pusat), 
BNP (Tingkat Propinsi) dan BNK (Tingkat Kabupaten!Kota), 
agar informasi yang disampaikan kepada siswa bersifat faktual 
danilmiah. 

3. Petugas Penyuluhan dan Penerangan di tingkat pusat (BNN), 
tingkat Propinsi (BNNP), maupun tingkat Kabupaten!Kota 
(BNNK) yang berdasarkan Sural Keputusan mempunyai 
wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas 
sebagai Penyuluh P4GN, untuk dapat melaksanakan kegiatan 
penyuluhan di lingkungan pendidikan maka harus 
berkoordinasi dengan pihak sekolah. 

4. Praktisi dan pemerhati pendidikan yang mempunyai sertitikasi 
dan telah mendapatkan pelatihan sebagai Fasilitator Penyuluh 
Pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di tingkat pusat 
(BNN), Propinsi (BNP) maupun Kabupaten!Kotamadya 

(BNK). 
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E. Ruang Lingkup Aktivitas Dan Mekanisme Kerja Penyuluh 
P4GN Di Lingkungan Pendidikan 

Aktivitas penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan secara 
umum diarahkan pada proses pembelajaran yang bersifat 

akademisi dan bertujuan untuk membentuk perilaku anti 
narkoba, yang dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan ke 
dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Dalam 
pelaksanaannya aktivitas penyuluhan P4GN meliputi: 

I. Bersifat Langsung 
Penyuluh P4GN bertatap muka secara langsung dengan 
audience yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan; Seminar, 
TOT, Konseling Kelompok Sebaya dan Kegiatan Altematif 
(olah raga, musik!kesenian , keagamaan dan kegiatan 
pengembangan bakat lainnya dalam pengisian waktu luang). 

2. Bersifat Tidak Langsung 
Penyuluh P4GN dapat menggunakan media cetak (tabloid, 
stiker, leaflet, brosur, spanduk, baliho) dan media elektronik 
(film, radio, tv) dalam menyebarluaskan informasi tentang 
bahaya penyalahgunaan narkoba maupun mensosialisasikan 
program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada 
warga sekolah. 

Mekanisme Kerja Penyuluh P4GN 
Hubungan tata kerja Petugas Penyuluh P4GN tingkat Pusat, 
Propinsi maupun Kabupaten!Kotamadya yaitu: 
I. Konsolidasi program penyuluhan P4GN tingkat Pusat, 

Propinsi, Kabupaten/Kotamadya. 
2. Koordinasi metodologi penyuluhan P4GN (materi, metode, 

media) menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan 
Penyuluhan P4GN antara Pusat dan Daerah. 
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F. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

I. Pembinaan 
a. Tingkat Pusat 

Pembinaan terhadap penyu luh P4GN dilaksanakan oleh 
Badan Narkotika Nas ional tingkat Pusat yang membidangi 
pencegahan. 

b. Tingkat Propinsi 
Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan P4GN 
di tingkat propinsi dilaksanakan oleh Badan Narkotika 
Nasional Propinsi yang secara teknis disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi daerah setempat. 

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya 
Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan 
P4GN di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan 
oleh Badan Narkoti ka Nasional Kabupaten/Kota yang 
secara tekni s disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
wilayah setempat. 

2. Monitoring 
Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka 
sosiali sasi program P4GN secara umum maupun penyuluhan 
bahaya narkoba di lingkungan pendidikan, dilaksanakan 
secara berj enj ang oleh Badan Narkotika Nasional tingkat 
Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota baik dengan cara kunjungan 
lapangan maupun dengan cara menyampaikan laporan 
kegiatan secara tertu lis meliputi : 
a. Pemantauan dengan cara kunjungan lapangan dapat 

dil aksanakan dengan cara memantau secara langsung 
kegiatan di lapangan oleh Badan Narkotika tingkat Pusat, 
Propinsi, dan Daerah maupun oleh dinas/instansi terkait . 

b. Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan P4GN di 
lingkungan pendid ikan dibuat secara tertuli s oleh 
pelaksana penyuluhan untuk kemudian di sampaikan 
secara berjenj ang baik ke Badan Narkotika Pusat, 
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Propinsi, dan Kabupaten/Kota (cq. Unit Kerja Terkait) 
maupun kepada pimpinan lembaga pendidikan dan 
dinaslinstansi terkait, setiap selesai pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan. 

Pelaksanaan Monitoring dan supervisi dapat dilaksanakan 
oleh: 
a. Tingkat BNN Pusat dilaksanakan oleh Pusat Pencegahan. 
b. Untuk tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Bidang 

Pencegahan Badan Narkotika Nasional Propinsi . 
c. Untuk Kabupaten/Kota dilaksankan oleh Bidang 

Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 
3. Evaluasi 

Evaluasi terhadap kegiatan Penyuluhan P4GN dilaksanakan 
berdasarkan tahapan kegiatan penyuluhan yaitu: 
a. Evaluasi Terhadap Perencanaan 

Bahwa penyuluhan P4GN dapat dilaksanakan sesuai 
dengan perencanaan yang Ielah disusun (dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal waktu, target sasaran baik peserta 
maupun narasumber) . 

b. Evaluasi Terhadap Proses Penyuluhan P4GN 
Dapat dilihat berdasarkan peran aktif dan respon dari para 
peserta dan manajemen waktu. 

c. Evaluasi Terhadap Hasil Penyuluhan 
Dapat dilihat berdasarkan jumlah kehadiran peserta, 
narasumber dan adanya peningkatan pengetahuan peserta 
tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan 
menggunakan alat ukur Pre Tes dan Pos Tes. 

d. Evaluasi Terhadap Dampak Penyuluhan P4GN 
Dapat dilihat berdasarkan menurunnya jumlah kasus 
penyalahguna narkoba, dan meningkatnya jumlah warga 
sekolah yang terlibat aktif dalam mencegah penyalahgunaan 
narkoba di lingkungan pendidikan/sekolah. 
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4. Pelaporan 
Mekanisme pelaporan kegiatan penyuluhan P4GN di 
li ngkungan pendidikan yaitu: 
a. Pacta Tingkat Pelaksana/Penyuluh P4GN di Lingkungan 

Sekolah/Guru BK. 
Laporan kegiatan penyuluhan disampaikan kepada Kepala 
Sekolah/Pimpinan Tern pat Pendidikan setempat. 

b. Pacta Tingkat Sekolah/Tempat Pendidikan 
Kepala Sekolah!Pimpinan Tempat Pendidikan menghimpun, 
merekapitulasi dan membuat kesimpulan kegiatan 
penyuluhan P4GN di lingkungan sekolah setempat dan 
dikirimkan kepada Ketua Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota di wilayah setempat. 

c. Tingkat Kabupaten!Kotamadya 
Bidang Luhpen Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ 
Kotamadya menghimpun, merekapitulasi, merumuskan 
dan mengolah laporan Penyuluhan P4GN yang dikirim 
oleh Kepala Sekolah di wi layah Kabupaten!Kota untuk 
dilaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi 
setempat. 

d. Pacta Tingkat Propinsi 
Bidang Luhpen Badan Narkotika Nasiona l Propinsi 
menghimpun, merekapitulasi dan mengolah laporan 
kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan di 
wilayah Propinsi untuk dilaporkan kepada Kepala Badan 
Narkotika Nasiona l up. yang membidangi pencegahan. 

e. Tingkat Pusat 
Bidang Luhpen Pusat Pencegahan lakhar BNN menghimpun, 
merekapitulasi dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan diseluruh Propinsi untuk dilaporkan kepada 
kepala BNN, sekaligus sebagai bahan kajian dan masukan 
terhadap program penyuluhan P4GN pacta tahun berikutnya. 
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G. Model Pendekatan Dan Metode Penyuluhan P4GN Di 
Lingkungan Pcndidikan 

Model pendekatan dalam Penyuluhan P4GN: 
I . Pendekatan lnfonnatif 

Memberikan infonnasi tentang bahaya penyalahgunaan 
narkoba dalam bentuk tatap muka yang umumnya diberikan 
secara massa l pada ke lompok primer (yang belum 
terkontaminasi penyalahgunaan narkoba), bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk dan 

bahaya penya lahgunaan narkoba, dengan harapan impact-nya 
dapat merubah sikap dan perilaku untuk menghindari 
penyalahgunaan narkoba. 

2. Pendekatan Edukatif Afektif 
Memberikan pembelajaran tentang keterampilan hidup baik 
dalam pengembangan interpersonal dan sosial dengan 
meningkatkan pemahaman ten tang diri individu, kemampuan 
dan keterampilan hidup bennasyarakat, serta keterampilan 
sosial dalam menghadapi tekanan lingkungan sosial/teman 
sebaya. 

3. PendekatanAitematif 
Menyediakan berbagai kegiatan altematif di lingkungan 
pendidikan, melalui kegiatan olahraga, kesenian, keagamaan 
dan kegiatan bakti sosial lainnya, yang bertujuan untuk 
menjalin kerjasama dan keakraban warga sekolah dalam 
mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan setempat. 

4. Pendekatan Ketahanan Sosial 
Pendekatan ini lebih diutamakan pada memotivasi siswa agar 
senantiasa memahami situasi terhadap tekanan ternan sebaya 
serta mengajarkan keterampilan hidup sehat, komunikasi yang 
efektif untuk mampu menghindari perilaku penyalahgunaan 
narkoba. 

5. Pendekatan Peningkatan Kemampuan 
Memfokuskan pada kegiatan pembinaan interaksi antar 
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indi vidu dalam menggunakan dan mengembangkan 
keterampilan dirinya (mengajarkan keterampilan untuk 
memecahkan masalah, mengatasi stres) agar para individu 
tersebut dapat terhindar dari perilaku menyalahgunakan 
narkoba. 

H. Metode Penyuluhan P4GN Di Lingkungan Pendidikan 

I. Bagi Siswa!Remaja 
a. Penyuluhan Langsung/Direct: 

I. Dialog Interaktif. 
2. Diskusi Kelompok (Focus Group Dissusion). 
3. Bermain Peran (Role). 
4. Pembinaan Kelompok (Pramuka, OSIS, Club Olah Raga, 

Remaja Masjid, Pemuda Gereja, Pemuda Hindu, Budha, 
dsb). 

5. Pembinaan Kepribadian (Outbound Activity, Olahraga, 
Kesenian). 

b. Penyuluhan Tidak Langsung/ln Direct: 
I. Pesan melalui media cetak: Majalah dinding, Poster, 

Leaflet, buku, tabloid, stiker. 
2. Pesan melalui media elektronik, Film, SMS, Radio . 

c. KegiatanAlternatif: 
I. Lomba Sekolah Bersih Narkoba. 
2. Olahraga, Kesenian, Keagamaan, Sosial. 

2. Bagi Guru dan Komite sekolah: 
a. Workshop, Seminar, Pelatihan. 
b. Simulasi. 
c. Focus Group Disscusion. 
d. Pembinaan Kelompok: Keagamaan, Hobby, Olahraga, 

Kesenian. 
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,~ Langkah-Langkah 
r• l" Melaksanakan Penyuluhan P4GN 
~-~ Di Lingkungan Pendidikan 
'--' --------------------~--~-------------

A. Tahapan Penyuluhan P4GN Di Lingkungan Pendidikan 
Meliputi: 

I. Tahap Persiapan 
a. ldentifikasi Masalah 

Pendataan atau pengamatan terhadap lingkungan sekolah 
yang terindikasi rawan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba. 

b. Pemetaan Permasalahan 
Pemotretan lingkungan sekolah rawan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba. 

c. Ana lisa Hasil Pemetaan 
Mengolah hasil identifikasi dan pemetaan sebagai dasar 
informasi. 

d. Penentuan Sekolah/Lokasi Penyuluhan 
Proses penentuan lokasi dan sasaran kegiatan penyuluhan. 

e. Melakukan Penjajagan dan Negosiasi 
I. Mengadakan pembicaraan atau pendekatan dengan 

pihak sekolah untuk memperoleh ijin maupun 
dukungan. 

2. Melakukan pendekatan dengan Kepala Sekolah, Ketua 
Bidang Program Sekolah, OSIS yang dapat memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil yang dapat 
dilibatkan dalam kepanitiaan. 

3. Menyusun rencana penyuluhan. 
4. Pembentukan kepanitian. 
5. Menyediakan bahan atau materi penyuluhan. 
6. Menentukan waktu penyuluhan. 
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2. Tahap Pelaksanaan 
a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan (TOR). 
b. Mendata caJon peserta penyuluhan/sekolah berdasarkan 

target sasaran. 
c. Menginforrnasikan rencana kegiatan penyuluhan kepada 

pihak-pihak terkait (Diknas setempat, Kepala Sekolah). 
d. Menghubungi pembicara atau narasumber. 
e. Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik 

dalam kepanitiaan maupun pendanaan. 
f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana. 
g. Mengadakan monitoring se lama proses kegiatan 

penyuluhan berlangsung. 
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan 

a. Evaluasi Terhadap Perencanaan 
Dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu, target sasaran 
baik peserta maupun narasumber. 

b. Evaluasi Terhadap Proses 
I) Peran aktif dan respon peserta dalam mengikuti kegiatan. 
2) Managemen waktu kegiatan . 
3) Evaluasi terhadap hasil penyuluhan. 
4) Jumlah peserta yang hadir. 
5) Kehadiran narasumber. 
6) Adanya peningkatan pengetahuan peserta terhadap 

bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
yang diukur dengan instrumen Pre Tes dan Pos Tes 
dalam bentuk pertanyaan. 

c. Evaluasi Terhadap Dampak Penyuluhan 
I) Meningkatnya kepedulian warga sekolah terhadap 

perrnasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba di lingkungan sekolah setempat. 

2) Keterlibatan warga sekolah dalam kegiatan pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
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3) Meningkatnyaj umlah sukarelawan warga sekolah yang 
terl ibat aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah 
setempat. 

B. Petugas Penyuluh Sekolah/Guru BK 

1. Tahap Persiapan 
a. ldentifikasi masalah 

Mengadakan pengamatan terhadap siswa dan lingkungan 
pergaulan yang terindikas i rawan penyalahgunaan 
narkoba. 

b. Mengadakan analisa terhadap hasil pengamatan. 
c. Mengumpulkan/menyediakan bahan/materi penyuluhan. 
d. Menentukan topik dan metode penyuluhan berdasarkan 

situsi dan kondisi hasil identifikasi masalah. 
e. Menginventarisir sarana dan prasarana yang dapat 

dipergunakan dalam mendukung kegiatan penyuluhan. 
f. Menentukan waktu penyuluhan. 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Menyusun rencana penyuluhan. 
b. Melaporkan rencana penyuluhan kepada Kepala Sekolah. 
c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana 

yang telah disusun . 
3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan 

a. Evaluasi Terhadap Perencanaan 
Dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu, target sasaran 
baik peserta didik, topik, ketersediaan materi maupun 
sarana dan prasarana. 

b. Evaluasi Terhadap Proses 
( I) Peran akti f dan respon peserta didi k dalam mengikuti 

kegiatan. 
(2) Manajemen waktu kegiatan. 
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3) Evaluasi terhadap hasil penyuluhan. 
4) Adanya peningkatan pengetahuan peserta didik 

terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba yang diukur dengan instrumen Pre Tes dan Pos 
Tes dalam bentuk pertanyaan. 

c. Evaluasi Terhadap Dampak Penyuluhan 
I) Meningkatnya kepedulian siswa terhadap permasalahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 
lingkungan sekolah setempat. 

2) Terbentuknya sikap dan perilaku anti narkoba pada 
peserta didik/siswa yang diaktualisasikan dalam 
bentuk keterlibatan secara aktif dalam kegiatan 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba di lingkungan sekolah. 

3) Meningkatnyajumlah peserta didik/siswa yang terlibat 
aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah 
setempat. 

C. Menciptakan Lingkungan Sekolah Bebas Narkoba 

Seluruh warga sekolah harus sating bahu-membahu dan secara 
terus-menerus membentengi lingkungan sekolah dari ancaman 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan 
kewenangannya masing-masing. Langkah-langkah yang dapat 
dilaksanakan dalam mewujudkan sekolah bersih narkoba adalah: 
I. Kepala Sekolah/Pimpinan Tern pat Pendidikan 

a. Menetapkan kebijakan (peraturan, tata tertib) dan 
memberikan dukungan kegiatan sekolah dalam upaya 
menghindarkan lingkungan sekolah dari bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran ge lap narkoba. 

b. Mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. 
c. Menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan , 

keagamaan, penegakan hukum dan Badan Narkotika 
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Nasional Propinsi/Kabupaten!Kotamadya setempat. 
d. Membuatjejaring dengan warga masyarakat di lingkungan 

sekolah dan Komite Sekolah dalam membentuk 
Tirn!Satuan TugasAnti Narkoba di lingkungan sekolah. 

2. Guru/Guru Kelas/Guru BK 
a. Mensinergikan pendidikan pencegahan penyalahgunaan 

narkoba ke dalam mata pelajaran ekstra kurikuler. 
b. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional 

Propinsi/Kabupaten/Kotamadya setempat mengadakan 
pelatihan konselor sebaya bagi para siswa. 

c. Mengadakan pertemuan berkala dengan orang tua siswa 
dan warga sekolah (Kepala Sekolah, Komite Sekolah, 
OSIS dan Penjaga Sekolah) dalam menyusun program, 
melaksanakan kegiatan dan melaksanakan pengawasan 
terhadap program kegiatan pencegahan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. 

d. Mendata siswa yang terindikasi beresiko tinggi terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

e. Memberikan konseling pada siswa yang terindikasi 
menyalahgunakan narkoba. 

f. Mengadakan pendataan kasus penyalahgunaan narkoba di 
lingkungan sekolah. 

g. Merujuk siswa yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkoba ke tempat-tempat rehabilitasi. 

3. Penjaga Sekolah 
a. Melaksanakan pengamanan intern pada saat kegiatan 

bela jar mengajar. 
b. Melaksanakan pengamatan terhadap lingkungan sekolah 

yang mencurigakan termasuk aktivitas pedagang kaki lima 
dan parkir di sekitar sekolah. 

c. Melaporkan hal-hal yang mencurikagan kepada Kepala 
Sekolah. 

d. Menjaga pengamanan intern di lingkungan sekolah. 
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4. Organisasi Siswa (OSIS) 
a. Berkonsultasi dengan Kepala Sekolah/Guru/Bidang 

Program sekolah, menyusun perencanaan Program 
Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba secara berkala, baik tahunan, semesteran, 
tri wulan maupun bulanan, yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan situasi serta kondisi sekolah setempat. 

b. Mendukung dan melaksanakan program-program sekolah 
dalam mewujudkan lingkungan sekolah bersih narkoba. 

5. Komite Sekolah 
a. Membuat usulan kebijakan/program kegiatan sekolah 

bersih narkoba kepada Kepala Sekolah. 
b. Membentuk Tim Gerakan Keamanan Sekolah Bersih 

Narkoba, sebagai sarana komunikasi para orang tua dan 
pihak sekolah dalam menanggulangi permasalahan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 
sekolah. 

6. Siswa 
a. Mempelajari bahaya penyalahgunaan narkoba dan 

mengembangka n poten s i dirinya dalam upaya 
menghindarkan diri dari pengaruh penyalahgunaan 
narkoba. 

b. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan 
di lingkungan sekolah. 

c. Melaporkan segala bentuk pemi I ikan, peredaran a tau 
penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan 
sekolah, kepada Guru BK/Guru Kelas/Kepala Sekolah. 

d. Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, 
workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba 
baik yang dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun di luar 
sekolah . 
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e. Sebagai sukarelawan tenaga Fasilitator Penyuluh P4GN 
bagi adik kelas di lingkungan sekolah dan anggota Satgas 
Gerakan Keamanan Sekolah bersih narkoba di lingkungan 
sekolah setempat. 

f. Menjalin komunikas i yang baik dengan ternan sebaya dan 
warga sekolah lainnya (Guru, Kepala Sekolah, Orang Tua 
dan Penjaga Sekolah). 
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BAB IV 

~~ ~~----------------------Pe~n~u~tu~p 
Buku pedoman sosialisasi program P4GN dan penatalaksanaan 

penyuluhan bahaya narkoba bagi lingkungan pendidikan ini, 
merupakan pedoman yang bersifat umum baik bagi fasi litator/penyuluh 
program P4GN yang sudah mendapat pembekalan program P4GN 
maupun bagi Relawan Anti Narkoba namun belum mendapat 
kesempatan untuk mendapat pembekalan tentang program P4GN, 
tetapi mempunyai kepedulian terhadap upaya pencegahan bahaya 
narkoba. 

Pokok-pokok materi yang disusun dalam buku ini, semuanya 
di harapkan akan mampu meningkatkan kompetensi, kemandirian 
dan profesionalisme seluruh pelaksana dan pengelola program P4GN 
di lapangan dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam pelaksanannya buku ini dapat dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan, kebutuhan dan kondisi serta situasi wi layah 
masing-masing, namun tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 

Kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan perhatiannya 
dalam menyusun buku ini , terutama para pakar, pemerhati dan 
praktisi lainnya, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya dan semua itu kita serahkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dengan harapan semoga niat baik kita semua untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang be bas dari penyalahgunaan 
narkoba senantiasa mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari 
Nya ... ........ Amien. 
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Lampiran I 

Lampiran 2 
Lampiran 3 

Lampi ran 4 

Lampiran 5 
Lampiran 6 
Lampiran 7 

Lampiran 8 

Lampiran 9 
Lampi ran I 0 : 

Lampiran II : 

Lampiran 12 : 
Lampiran 13 : 
Lampiran 14 : 

Matriks Tata Urut & Pokok-Pokok Materi 
Penyuluhan P4GN 
Matriks Materi Penyuluhan P4GN 
Panduan Diskusi Kelompok dan Bermain 
Peran 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Penyuluhan P4GN 
Matriks Rencana Kerja Penyuluhan P4GN 
Laporan Kegiatan Penyuluhan P4GN 
Format Evaluasi Perencanaan Penyuluhan 
P4GN 
Format Evaluasi Proses Penyelenggaraan 
Penyuluhan P4GN 
Format Evaluasi Dampak Penyuluhan P4GN 
Jenis-Jenis Narkoba Yang Sering 
Disalahgunakan 
Keterampilan Mengasuh Anak (Parenting 
Skills) 
Ikut Serta Kampanye Obat Bius Dunia 
Hidup Tanpa Narkoba 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dari 
Sudut PandangAgama 
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MATRIKS TATA URUT & POKOK-POKOK MATERI 
PENYULUHAN P4GN BIDANG PENCEGAHAN Dl LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

LINGKUNGAN 
PENDIDIKAN 

(SLTP & SLTA) 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang (Data & 

Fakta) 
B. Tujuan 
C. Sasaran 
D. Dasar-Dasar Hukum 

II. NARKOBA 
A. Pemahaman Narkoba 
B. Asal dan Jenis-Jenis • 

Narkoba 
Ill. PENYALAHGUNAAN 

NARKOBA 
A. Penyebab Penyalahgunaan 

Narkoba 
B. Ciri-Ciri Penyalahguna 

Narkoba 
C. Narkoba yang Sering 

Disalahgunakan 
D. Dampak Narkoba dari Segi 

Kegiatan, Pendidikan, dan 
Ekonomi 

E. Deteksi Dini 
Penyalahgunaan Narkoba 

IV. PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN 
NARKOBA 

A. Visi, Misi dan Jakstra BNN 
B. Peran dan Tanggung Jawab 

Warga Sekolah dalam P4GN 

A. Resistance Skill 
Siswa memiliki keterampilan untuk 
mengatakan tidak pada narkoba dan 
mampu untuk mempengaruhi dan 
mengajak ternan sebayanya untuk : 
- Memiliki sikap anti narkoba 
- Mengisi waktu luang dengan 

kegiatan positif 
- Mengembangkan bakaUhobby 

dalam rangka meningkatkan 
kepercayaan diri 

- Keterampilan mengelola stress dan 
mengambil keputusan menghindari 
narkoba 

B.Sosial Skill 
- Siswa berani menolak 

penyalahgunaan narkoba 
- Siswa waspada berhati-hati 

terhadap ancaman bahaya narkoba 
- Siswa dapat bergaul secara positif 

dan mampu meningkatkan harga 
diri 

- Siswa mampu menangani masalah 
penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba dengan bantuan 
guru dan warga sekolah lainnya 

- Siswa bersikap asertif 
C.Life Skill 

- Penerapan pola hidup sehat 
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3 Jpl 

mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
jenis~jenis narkoba 

- Peserta dapat 
memahami dampak 
buruk dari 
penyalahgunaan 
narkoba 
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- Peserta mampu 
untuk menggunakan 
strategi menolak 
tekanan kelompok 
sebaya untuk tidak 
~a~g~nakan 

- Peserta mampu 
berkomunikasi 
efektifdalam 
mempengaruhl 

~~~~:~agar 
tidak menggunakan 
narkoba 
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1. Ketentuan Umum: 
- Kelompok terdiri atas 6-8 orang 
- Anggota kelompok bervariasi : 

laki-laki, perempuan, siswa 
pendiam dan yang banyak 
berbicara 

2. Guru menjelaskan tentang: 
- Menghagai pendapat orang lain 
- Masing-masing kelompok memilih 

ketua, sekretaris, dan juru bicara 
- Masing-masing kelompok 

membahas topic yang telah 
ditetapkan 

1. Ice Breaking: 
ldentifikasi masalah, merumuskan, 
memahami, dan menggali masalah 

2. Memilih pemain peran: 
Dengan cara meminta sukarelawan, 
memilih secara acak atau 
menentukan siswa tertentu sebagai 
pemain peran 

3. Menyiapkan pemain peran, 
menyiapkan situasi 

4. Menugaskan siswa sebagai 
pengamat: 
Memberi tugas secara terperinci 
tentang hal-hal yang harus dicatat 

5. Bermain peran: 
6. Guru mencatat hal-hal yang pertu 

dibahas selanjutnya 
7. Oiskusi dan Evaluasi : 

Membahas tentang pennasalahan 
yang timbul berdasarkan laporan 
pengamat, berikan kesimpulan serta 
kaitkan dengan kondisi kehidupan 
sehari-hari dalam menghadapi 
ancaman penyalahgunaan narkoba 







II!M'#h*Mi II 
(/..-::=:::-~ Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan 
\\' - ' " Laporan Hasil Penyuluhan P4GN 
~ ~ Di Lingkungan Pendidikan '--' ----------------------=---=---~~~~ 

A. Ruang Lingkup 

I. Rencana Kerja adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh 
Penyuluh (Pelaksana Penyuluhan Program P4GN di 
lingkungan pendidikan) dengan mencanturnkan masalah, 
kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran, metode dan lokasi 
kegiatan penyuluhan. 

2. Laporan Bulanan Penyuluh P4GN di lingkungan pendidikan 
adalah laporan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba (P4GN) 
yang dibuat berdasarkan perkembangan dan hasil kerja, yang 
nantinya akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi 
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan 
dilaksanakan. 

3. Rencana Kerja merupakan salah satu bagian dalam laporan. 
4. Laporan wajib di sampaikan kepada Pimpinan Tempat 

Pendidikan, setiap selesai melaksanakan kegiatan penyuluhan 
atau sekurang-kurangnya dibuat sekali dalam tiga bulan 
(laporan triwulanan) dan pertahun (laporan tahunan). 

5. Laporan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Tempat 
Pendidikan, selanjutnya dikirirnkan ke BNNK/Kota, untuk 
kemudian dihimpun dan disampaikan secara berjenjang ke 
BNNP danBNN. 

B. FormatLaporan 

Sebagaimana umumnya sebuah laporan kegiatan, format laporan 
hasil kegiatan penyuluhan di lingkungan pendidikan secara 
lengkap adalah sebagai berikut: 
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- KATA PENGANTAR 
- DAFTAR lSI 
- LEMBAR PENGANTAR (SURAT TUG AS) DAR! 

PIMPINAN BNNP ATAU BNNK/KOTA 
- BAB I. PENDAHULUAN 
- 1.1. Latar Belakang 

- 1.2. Perumusan Masalah 
- 1.3. Tujuan 
- BAB II. RENCANA KERJA 

(Disusun dalam format label seperti terlampir) 

- BAB Ill. PELAKSANAAN 
(Disusun dalam format tabel seperti terlampir) 
BAB IV. PEMBAHASAN 
4.1. Hasii/Capaian 
4.2. Kesimpulan 
4 .3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

- BABY. PENUTUP 

C. Penjelasan 

1. Pendahuluan 
a. Pada bulan ke-1 dan bulan ke-2, Latar Belakang harus 

dapat menggambarkan identifikasi sumberdaya alam, 
sumberdaya man usia dan sumberdaya penunjang yang ada 
dalam wilayah kerja. 

b. Pacta bulan ke-3 dan seterusnya, Latar Belakang harus 
dapat menggambarkan potensi , masalah dan kegiatan pacta 
bulan laporan. 

c. Pacta bulan ke-1 dan bulan ke-2, Perumusan Masalah 
adalah penggambaran masalah serta rumusan cara 
mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
kelompok peserta bel ajar (pelaku utama) melalui kegiatan 
identifikasi potensi sekolah/tempat pendidikan. 

d. Pacta bulan ke-3 dan seterusnya, Perumusan Masalah 
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dilakukan dengan penelusuran masalah yang dihadapi 
pada bulan laporan dengan menggunakan analisa, 
sehingga akan ditemukan rumusan pemecahan masalah 
secara hirarki dan kongkrit. Salah satu contoh analisa yang 
dapat digunakan adalah Analisis SWOT. Perumusan 
pemecahan masalah ini sebagai jalan keluar untuk 
mengatasi permasalahan atau kendala-kendala yang 
ditemui oleh pelaku utama (warga belajar) dan kegiatan 
lain di luartempat pendidikannya. 

e) Tujuan harus ditulis secara kualitatif atau kuantitatif, 
dengan acuan bahwa tujuan harus berkaitan dengan 
masalah dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

2. Rencana Kerja 
Rencana kerja harus memuat unsur berupa: 
a. Masalah. 
b. Kegiatan. 
c. tujuan kegiatan . 
d. Sasaran. 
e. metodedan 
f. lokasi kegiatan. 
(Form "Rencana Kerja" dapatdilihat pada lampiran 5) 

3. Laporan Pelaksanaan 
Kegi atan penyuluhan harus dapat menggambarkan 
hari/tanggal , tempat/lokasi , nama kegiatan, tujuan kegiatan, 
materi pokok yang disampaikan dan hasillcapaian yang 
diperoleh, serta bila diperlukan adanya rencana tindak lanjut. 
(Form "Laporan Kegiatan" dapatdilihat pada lam pi ran 6). 

4. Pembahasan hasil 
Pembahasan hasil capaian harus dapat menjelaskan 
perkembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagai 
sasaran kegiatan penyuluhan. Hasillcapaian harus dapat 
diukur baik secara kualitatifmaupun kuantitatif. 

PEOOMAN PETUGAS PENYULUH P4GN Oll.INGKUNGAN PENDIDIKAN 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NARKOTIKA NAStONAL 



5. Kesimpulan (harus dapat menjawab tujuan) 
6. Rencana Tindak Lanjut 

Rencana Tindak Lanjut adalah kegiatan-kegiatan lanjutan 
berupa pembinaan atau kegiatan penyuluhan lainnya yang 
disepakati bersama oleh PPTK dan pelaku utama!kelompok 
pelaku utama. 

D. Sistem Pengiriman Laporan 

I. Laporan penyuluhan (bulanan/triwulanan) dikirimkan ke 
alamat Kantor Badan Narkotika Propinsi cq. Bidang 
Pencegahan, untuk kemudian direkapitulasi menjadi laporan 
3 bulanan atau laporan 6 Bulanan. 

2. Bidang Pencegahan di masing-masing BNP merekapitulasi 
laporan basil penyuluhan yang masuk menjadi laporan 6 
Bulanan atau laporan tahunan dan mengirimkannya kepada 
yang membidangi Pencegahan Badan Narkotika Nasional di 
Jl. MT. Haryono No.I I Cawang Jakarta Timur. 
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MATRIKS RENCANA KERJA 
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA (PROGRAM P4GN) 

01 LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

TUJUAN KEGIATAN 
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LAPORAN KEGIATAN 
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA (PROGRAM P4GN) 
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FORMAT EVALUASI PERENCANAAN PENYULUHAN P4GN 
Dl LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

Dukungan dari Ketepatan Waktu 
Pihak·Pihak Terkait Penyuluhan 

(lnstansi Pemerintah/ 
Swasta/Warga Sekolah 

0 Balk 0 Baik 
0 Cukup 0 Cukup 
0 Kurang 0 Kurang 

Kesimpulan Kesimpulan: 

Mengetahui 
Kepala Pusat Pencegahan BNN/ 

PropinsiJKabupaten!Kota 

Ketersediaan 
Dana 

D Baik 
0 Cukup 
D Kurang 

Kesimpulan: 

Ketersediaan Sarana 
dan Prasarana 

Penyuluhan 

D Baik 
0 Cukup 
0 Kurang 

Kesimpulan: 

Ketersediaan SDM Kerjasama antar 
Oalam Mendukung Panitla dengan 

Pelaksanaan Pihak·plha k terkalt 

D Baik 0 Baik 
0 Cukup 0 Cukup 
0 Kurang D Kurang 

Kesimpulan: Kesimpulan: 

Tanggal. ... ... ./ ..... .. .1200 ... . . 
Kabid Penyuluhan BNN/ 
Propinsi/Kabupaten!Kota 
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FORMAT EVALUASI PROSES PENYELENGGARAAN PENYULUHAN P4GN 
Dl LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

Jumlah Partisipas i 
Peserta Yang Peserta 

Hadir 

0 75·100% 0 Baik 
D 50-74% 0 Cukup 
0 <50% 0 Kurang 

Kesimputan : Kesimpulan: 

Mengetahui: 
Kepala Pusat Pencegahan BNN/ 

Propinsi/Kabupaten!Kota 

Penguasaan Peserta Gaya dan 

Terhadap Materi Penampilan 
(berdasarkan Narasumber 

Pre Tes & Post Tes 

Memuaskan ... .... % DBaik 
Baik .. •.. •. .•.•. o/o 0 Cukup 
Cukup ........... ..... % D Kurang 
Kurang .... ... % 
Kesimpulan: Kesimpulan: 

Kesesuaian Metoda Yang 
Topik Bahasan Digunakan 
Oengan Materi 

0 Baik 0 Baik 
D Cukup D Cukup 
0 Kurang 0 Kurang 

Kesimpulan : Kesimpulan: 

I> 

Med ia Yang Alokasi 
Oigunakan Waktu Yang 

Digunakan 

D Baik 0 Baik 
0 Cukup 0 Cukup 
0 Kurang D Kurang 

Kesimpulan: Kesimputan: 

Tanggal. ..... .. / .. ... .. 1200 .. . 
Kabid Penyuluhan BNN/ 
Propinsi/Kabupaten/Kota 
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FORMAT EVALUASI DAMPAK PENYULUHAN P4GN 01 LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

Jumlah Warga Sekolah 
Yang Peduli Terhadap Permasalahan Narkoba 

• Memberikan informasi adanya peredaran gelap 
narkoba: 
- Meningkat 

- Tetap seperti semula 
.. % 

% 
- Menurun : .......... .. .. % 

• Memberikan informasi adanya korban 

penyalahgunaan narkoba: 

- Meningkat : ... .. ......... % 
- Tetap seperti semula 
- Menurun 

Kesimputan: 

Mengetahui: 
Kepala Pusat Pencegahan BNN/ 

Propinsi/Kabupaten/Kota 

..... % 
.. % 

Jumlah Warga Sekolah 
Yang Melaksanakan Kegiatan Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba 

• Melaksanakan PenyuluhanfTOT/Seminar: 
- Meningkat : ..... .. ... ... . % 
- Tetap seperti semula : .............. % 
- Menurun : ........ .. .... % 

• Melaksanakan pemasangan SpandukJUmbui

UmbuliPoster/Siogan Anti Narkoba lainnya: 
- Meningkat : ... ........... % 
- Tetap seperti semula : .............. % 
- Menurun .. % 

Kesimpulan: 

Jumlah Permasalahan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba Di Llngkungan 

Sekolah Setempat 

• Peredaran Gelap Narkoba: 
- Meningkat 

- Tetap seperti semula 

- Menuru n 
• Karban Penyalahguna Narkoba: 

- Meningkat 
- Tetap seperti semula 
- Menurun 

Kesimpulan: 

..... % 

.. % 

.. % 

.. % 
..... % 
..... '% 

Tanggal ........ / .... ... /200 .. . 
Kabid Penyuluhan BNN/ 
Propinsi/Kabupaten!Kota 









~· ~-~ Narkoba Dan Permasalahannya 
'--' ----------------------------------------~~ 

A. Jenis-Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan 

Jenis-jenis Narkoba Berdasarkan Undang-undang 
1. Narkoba (Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 

tentang Narkoba) 
Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Narkoba digolongkan sebagai berikut: 
• Golongan 1: 
Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu 
pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai 
potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan (contoh: 
heroin/putauw, kokain,ganja). 

• Golongan II: 
Narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai 
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan ( contoh: morfin,petidin). 

• Golongan III: 
Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan 
dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan 
(contoh: kodein). 
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Narkoba yang sering disalahgunakan adalah: 
Opiat: morfin, heroin (putauw), petidin, candu dan lain-lain. 

• Ganja atau kanabis, mariyuana, hash is. 
Kokain yaitu serbuk kokain . 

2. Psikotropika (Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 
tentang Psikotropika) 
Psikotropika adalah zat a tau obat, baik alamiah maupun sintetis 
bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh 
selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan 
khas pada aktivitas mental dan perilaku. 

Psikotropika digolongkan sebagai berikut: 
• Golongan 1: 
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma 
ketergantungan ( contoh: ekstasi, shabu, LSD). 

• Golongan II: 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma 
ketergantungan (contoh: amfetamin, metilfenidat a tau rita! in). 

• Golongan III: 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma 
ketergantungan (contoh: fenobarbital , flunitrazepam). 
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• Golongan IV: 
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
sindroma ketergantungan (contoh: diazepam, bromazepam, 
fenobarbital , klonazepam, klordiazepoksid, nitrazepam, seperti 
pil KB, pil koplo, rohipnol, dumolid, mogadon dan lain-lain). 

Psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain: 
Psikostirnulansia: amfetamin, ekstasi , shabu 

• Sedatif & Hipnotika (obat penenang dan obat tidur): 
Mogadon (MG), BK, Dumolid (DUM), Rohypnol 
(Rohyp ), Lexotan (Lexo ), Pil koplo dan lain-lain. 

• Halusinogenika: Lysergic Acid Diethylamide (LSD), 
Mushroom. 

3. BahanAdiktifLain 
Yang dimaksud disini adalah bahan/zat yang berpengaruh 
psikoaktif diluar yang disebut Narkoba dan Psikotropika , 
meliputi: 
• Minuman Beralkohol (Keppres No.3 Tahun 1997) 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 
Beralkohol. Minuman beralkohol mengandung etanol 
( etil alkohol), yang berpengaruh menekan susunan syaraf 
pusat. Alkohol sering menjadi bagian dari gaya hidup atau 
bagian dari budaya tertentu. Jika digunakan sebagai 
campuran dengan narkotika atau psikotropika akan 
memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia. 
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Ada 3 golongan minuman beralkohol yaitu : 
GolonganA: kadaretanoll -5%(Bir). 

• Golongan B: kadar etanol 5-20% (Berbagai jenis 
minuman anggur). 

Go Iongan C: kadar etanol 20-45% (Whiskey, Vodca, 
TKW, Manson House, Johny Walker, 
Kamput). 

Jenis alkohol lain (Metanol) seperti: spiritus dipakai sebagai 
desinfektan, zat pelarut atau pembersih sering disalahgunakan 
dan dapat berakibat fatal meskipun dalam konsentrasi rendah. 

• Inhalansia 
(gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah 
menguap berupa senyawa organik (benzil alkohol), yang 
terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, 
kantor dan sebagai pelumas mesin, sering disalahgunakan, 
contohnya adalah I em, tiner, penghapus, cat kuku, bensin. 

Tembakau 
Pemakaian tembakau sangat luas di masyarakat. Kadar 
nikotin tembakau yang bisa diserap oleh tubuh per 
batangnya 1-3 mg. Dosis leta! ( dosis yang dapat menyebabkan 
kematian) adalahjika mengkonsumsi 60 mg nikotin sekali 
pakai. Pada upaya penanggulangan narkoba di 
masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada 
remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, 
karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk 
penyalahgunaan narkoba lain yang berbahaya. 

• Kafein 
Merupakan suatu zat stimulansia, dapat menimbulkan 
ketergantunganjika dikonsumsi melebihi I 00 mg/hari atau 
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lebih dari dua cangkir kopi. Ketergantungan yang ditimbulkan 
lebih ban yak pada ketergantungan psikologis. M inuman energi 
sering kali menambahkan kafein dalam komposisinya. 

Bahan!obat/zat yang disalahgunakan dapat juga diklasifikasikan 
sebagai berikut: 

Sarna sekali dilarang: 
Narkoba go Iongan I dan Psikotropika Go Iongan I. 
Penggunaan dengan resep dokter: 
Amfetamin, sedatifhipnotika. 
Diperjual belikan secara bebas: 
Lem, tinner, rokokdan lain-lain. 

Berdasarkan Efeknya Terhadap Susunan SyarafPusat: 
1. Golongan Depresan 

Adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktifitas 
fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya merasa 
tenang, pendiam dan bahkan membuatnya tertidur dan tidak 
sadarkan diri. Golongan ini termasuk Opiodia (morfin, 
heroin/putauw,kodein), Sedatif (penenang), hipnotik ( obat 
tidur), Tranquilizer (anti cemas), Alkohol dalam dosis rendah, 
dan lain-lain. 

2. Golongan Stirn ulan 
Adalah jenis narkoba yang dapat merangsang fungsi tubuh 
dan dapat meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat 
pemakainya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Go Iongan 
ini termasuk Kokain, Amfetamin (shabu, ekstasi), Kafein. 

3. Golongan Halusinogen 
Adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek 
halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran dan 
seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga 
seluruh perasaan dapat terganggu. Golongan ini tidak 
digunakan dalam terapi medis. 
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Golongan ini tennasuk: Kanabis (ganja), LSD, Mescalin, 
Fenslikidin, berbagai jenis jamur, tanaman kecubung dan 
lain-lain. 

Jenis-jenis narkoba yang terdapat di masyarakat serta 
akibat pemakainnya: 
I. Opioida 

Opioida dibagi dalam tiga go Iongan besaryaitu: 
Opioida alamiah ( opiat): morfin, opium, kodein. 

• Opioida semi sintetik: heroin/putauw, hidromorfin. 
• Opioida sintetik: meperidin, propoksipen, metadon. 

• Namajalannya putauw, ptw, black heroin, brown sugar. 
• Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan 

heroin yang tidak murni berwarna putih keabuan. 
• Dihasilkan dari getah opium poppy yang diolah menjadi 

morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan 
putauw, dimana putauw mempunyai kekuatan 10 kali 
melebihi morfin. Opioid sintetik yang mempunyai 
kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin. 

• Opiat atau opioida biasanya digunakan dokter untuk 
menghilangkan rasa sakit yang sangat kuat (analgetika 
kuat), berupa pethidin, methadon, tal win, kodein dan lain
lain. 

• Opioid disalahgunakan dengan cara disuntik (ngipe, 
nyipet, ive, cucau) atau dihisap (ngedrag, dragon). 

• Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian 
timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efeknya 
dan pada tarafkecanduan si pemakai akan kehilangan rasa 
percaya diri hingga tidak mempunyai keinginan untuk 
bersosialisasi. Mereka mulai membentuk dunia mereka 
sendiri. Mereka merasa bahwa lingkungannya adalah 
musuh, mulai melakukan kebohongan karena harus selalu 
menggunakan opiat. Mereka juga mengalami kesulitan 
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keuangan yang mengakibatkan mereka melakukan 
penipuan/pencurian atau tindak kriminallainnya. 

2. Kokain 
• Kokain mempunyai dua bentuk yaitu kokain hidroklorid 

dan free base. 
• Kokain berupa kristal putih , rasa sedikit pahit dan lebih 

mudah larut dari free base. Free base tidak berwama/putih, 
tidak berbau dan rasanya sakit. 

• Nama jalanan dari kokain adalah koka, coke, happy dust, 
charlie, srepet, snow/salju, putih. Biasanya dalam bentuk 
bubuk putih. 

• Kokain disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu 
membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian 
berbaris lurus di atas permukaan kaca atau benda-benda 
yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup 
dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. 
Cara lain adalah di bakar bersama tembakau yang sering 
disebut cocopuff. Ada juga yang melalui suatu proses 
menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer 
disebut (freebasing) . Penggunaan dengan menghirup akan 
berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. 

• Efek dari pemakaian kokain ini membuat pemakai merasa 
segar, hilang nafsu makan, menambah rasa percaya diri , 
juga dapat menghilangkan rasa sa kit dan Ielah. 

3. Kanabis 
Nama jalanan yang sering digunakan adalah grass, 
cimeng, ganja, has ish, marijuana, bhang dan lain-lain. 
Ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis 
indica. Pada tanaman ganbja terkandung tiga zat utama 
yaitu tetrahidro kanabinol , kanabinol dan kanabidiol. 
Efek kanabis tergolong cepat yaitu cenderung merasa lebih 
santai , rasa gembira berlebih (euforia), sering berfantasi, 
aktif berkomunikasi, selera makan tinggi , sensitif, kering 
pada mulut dan tenggorokan. 
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4. Amfetamin 
Nama generik amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang 
disintesa tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai 
dekongestan. 
Nama jalanannya speed, meth, crystal, uppers, whizz dan 
sulphate. 
Bentuknya berupa bubuk wama putih dan keabu-abuan. 
Ada duajenisAmfetamin: 
• MDMA (methylene dioxy methamphetamin), mulai 

dikenal sekitar tahun 1980 dengan nama ectacy atau 
ekstasi. Nama lain: xtc, fantacy pils, inex, cece, cein, e. 
Saat ini ekstasi tidak selalu berisi MDMA karena 
merupakan designer drugs dicampur zat lain ( disain) 
untuk mendapatkan efek yang diharapkan/dikehendaki 
dikenal dengan nama white doft, pink heart, snow 
white, petiryang dikemas dalam bentuk pil a tau kapsul. 
Methamfetamine lama kerja lebih panjang dibanding 
MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya 
lebih kuat. Nama lainnya shabu-shabu, ss, ice, crystal, 
crank. 

5. LSD ( Lysergic Acid) 
Termasuk dalam go longan halusinogen. 
Namajalanannya acid, trips, tabs. 
Bentuk yang biasa didapatkan seperti kertas berukuran 
kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak 
wama dan gam bar, ada juga yang berbentuk pil , kapsul. 
Cara penggunaannya dengan meletakkan LSD pada 
permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit sejak 
pemakaian dan hi lang setelah 8- 12 jam. 
Efek rasa ini biasa disebut tripping, yang biasa 
digambarkan seperti halusinasi terhadap tempat, wama 
dan waktu. Biasanya halusinasi terhadap tempat, wama 
dan waktu. Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu, 
hingga timbul obsesi terhadap halusinasi yang ia rasakan 
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dan keinginan untuk hanyut di dalamnya menjadi sangat 
indah atau bahkan menyeramkan dan lama-lama membuat 
paranoid. 

6. SedatifHipnotik (Benzodiazepin) 
Digolongkan zat sedatif (obat penenang) dan hipnotika 
( obat tidur) berdasarkan struktur kimianya. 
Nama jalanannya dari Benzodiazepin: BK, Dum, Lexo, 
MG,Rohyp. 
Cara pemakaian Benzodiazepin dapat melal ui oral, intra 
vena dan rektal. Pemakaian per oral san gat bervariasi dapat 
hanya 1-2 tablet sekali minum namun ada yang mencapai 
lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis leta! tidak diketahui 
dengan pasti, pada penelitian dengan tikus, dosis leta! 
dicapai pada 720 mg/kg BB. 
Bila penggunaannya dicampur dengan zat lain seperti 
akohol dapat berakibat fatal , karena penekanan sistem 
pernafasan. 
Di bidang medik digunakan untuk pengobatan kecemasan 
(ansietas), panik sertya hipnotik (obat tidur) sebagai efek 
primernya, misalnya Alprazolam (Xanax) sebagai anti 
panik/cemas . 

7. Solvent/Inhalansia 
Adalah uap bahan mudah menguap yang dihirup, 
contohnya: aerosol , aica aibon, isi korek api gas, cairan 
untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. 
Biasanya digunakan secara coba-coba oleh anak dibawah 
umur go Iongan kurang mampu/anakjalanan. 
Efek yang ditimbulkan: pusing, kepala terasa berputar, 
halusinasi ringan, mual muntah, gangguan fungsi paru, 
liver dan jan tung. 
Penggunaan kronis toluen yang ditemukan pada !em dapat 
menimbulkan kerusakan pada fungsi intelektual. 
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8. Alkohol 
Merupakan salah satu zat yang sering digunakan manusia. 

Alkohol diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari 
buah atau umbi-umbian. Hasil fermentasi ini dapat 
diperoleh alkohol dengan kadar tidak lebih dari 15%, tetapi 
dengan proses penyulingan dapat dihasilkan kadar alkohol 

yang lebih tinggi bahkan mencapai I 00%. 
• Namajalanannya alkohol: booze, drink. 

Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. 

Setelah diabsorbsi, etanol didistribusik.an ke seluruh jaringan 
tubuh dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol 
dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan 
penurunannya orang tersebut menjadi depresi. 
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Akibat Penyalahgunaannya Adalah: 
1. Hilangnya Konsentrasi, keseimbangan dan koordinasi tubuh. 
2. Berkurangnya sirkulasi darah ke jantung. 
3. Rasa cemas, gelisah dan panik, depresi, kebingungan atau halusinasi. 
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Akibat penyalahgunaannya adalah Gejala lntoksikasi: 
1. Kehangatan emosi bertambah. 
2. Nafsu makan berkurang. 
3. Banyak berkeringat. 
4. Gerak badan tak terkendali (tripping). 
5. Tekanan darah naik. 
6. Denyut jantung dan nadi bertambah cepat. 
Bila Dosis Lebih Banyak: 
Halusinasi, perasaan melayang, kejang, muntah, panik, mudah tersinggung, 
melakukan tindak kekerasan yang tidak masuk akal. 
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Efek Shabu: 
1. Bentuknya seperti kristal, tidak berbau dan tidak berwarna. 

Karena itu sering disebut ice. 
2. Shabu mengakibatkan efek yang sangat kuat pada jaringan syaraf. 
3. Pemakai shabu secara mental akan bergantung dengan zat ini. 
4. Penggunaan yang terus menerus dapat merusak otot jantung dan 

menyebabkan kematian. 
5. Shabu sangat berbahaya karena perilaku yang menjurus pada kekerasan. 
6. Sering menyebabkan impotensi, halunisasi, paranoid (rasa curiga) kerusakan 

hati, ginjal,jantung, dan kematian. 
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Efek Heroin (Putaw): 
1. Berupa serbuk putih dengan rasa pahit. 
2. Jenis obat-obatan yang sangat kuat dan membuat seseorang 

menjadi sangat ketagihan. 
3. Toleransi berkembang sangat cepat dan gejala putus heroin berupa rasa 

nyeri yang hebat. 
Akibat jangka panjang: 
1. Badan menjadi kurus, pucat, impotensi. 
2. Bila pakai suntikan, hepatitis B dan C, HIV/AIDS. 
3. Sakau atau sakit karena putaw terjadi bila si pecandu putus menggunakan 
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Kokain adalah bubuk halus berwarna putih atau putih tetapi agak abu-abu 
dan kuning yang dipergunakan sebagai sebuah obat perangsang 
yang kuat. Kokain disadap dari sisa-sisa tanaman coca. 
Di jalanan, kokain dapat dilarutkan atau dikurangi dengan zat-zat yang lain 
untuk meningkatkan jumlah. Crack adalah kokain yang sudah diproses 
lebih lanjut dengan amonia atau sodium bicarbonate (baking soda) 
dan nampak seperti kepingan-kepingan atau batuan-batuan yang kecil. 
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Akibat Penyalahgunaannya Adalah: 
1. Hadirnya peralatan sebagai bukti/tanda: 

Hadirnya peralatan obat-obatan, seperti pipa rokok yang biasa dipakai 
untuk menghirup kokain/heroin; kertas tinting untuk ganja atau botol obat 
kecil, pemantik gas, korek api , plester, kertas timah, sendok kecil. 
Kehadiran obat-obatan sendiri. 
Adanya bau alkohol atau obat lainnya. 

2. Tanda-tanda di Sekolah: 
Prestasi belajar di sekolah tiba-tiba menurun. 
Sering bolos sekolah. 
Sikap negatif terhadap sekolah. 
Sering mengantuk dan tertidur di sekolah. 
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B. Penyebab Uta rna Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba 

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba terjadi akibat 
interaksi 3 faktor berikut: 
I. Faktor narkoba itu sendiri. 
2. Faktorindividu. 
3. Faktorlingkungan. 

Ad I. Faktor Narkoba 
Semua jenis narkoba bekerja pada bagian otak yang menjadi 

pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual. Oleh 
karena itu penggunaan narkoba ingin diulangi lagi untuk 
mendapatkan kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan khasiat 
Farmakologiknya. Potensi setiap jenis narkoba untuk menimbulkan 
ketergantungan tidak sama besar. Makin luas pusat penghayatan 
kenikmatan yang dipengaruhi oleh narkoba, makin kuat potensi 
narkoba untuk menimbulkan katergantungan. 

Ad 2. Faktor lndividu 
Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau 

terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang 
mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang 
pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan 
narkoba. 

Perubahan Biologik 
Pada awal masa remaja tinggi badan dan berat badan bertambah 
cepat. Postur badan juga berubah, mulai seperti postur badan 
orang dewasa dan ciri-ciri seksual sekunder mulai nampak. 
Perubahan yang cepat pada masa peralihan ini sering 
menimbulkan kebingungan dan keresahan. Disatu pihak 
badannya telah besar sehingga lebih pantas bergaul dengan anak 
yang sudah lebih tua. Disisi lain secara psikologis mungkin ia 
belum siap untuk bergaul dengan anak yang lebih tua, karena 
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masih ingin bermain seperti pada masa kanak-kanak. 
Kebingungan ini bertambah bila orang tuanya tidak konsisten. 
Bila ia menuntut suatu hak atau kebebasan, ia dibilang masih 
kecil. Sebaliknya bila ia memperlihatkan sikap kurang 
bertanggung jawab, ia dikatakan sudah dewasa. Kebingungan, 
keresahan dan bahkan depresi akibat perubahan tersebut di atas 
dapat mendorong anak untuk menyalahgunakan narkoba. 

Perubahan Psikologik 
Pada masa remaja, individu mulai melepaskan ikatan emosional 
dengan orang tuanya dalam rangka membentuk identitas diri. Di 
sisi lain, secara finansial ia masih bergantung pada orang tuanya. 
Demikian pula bila menghadapi kesulitan ia masih membutuhkan 
bantuan orang tua. Pada masa remaja ini kemampuan 
intelektualnya juga bertambah. Daya abstraksi, kemampuan 
konseptual , kemampuan memahami suatu persoalan jadi 
berkembang, idealismenya masih tinggi dan keingintahuan 
terhadap dunia sekitamya bertambah kuat, ia ingin mengetahui 
berbagai masalah di sekitamya, termasuk mencari pengalaman 
seksual dan mencoba narkoba, mulai dari merokok, minuman 
keras beralkohol dan lain-lain. Merokok atau minum-minuman 
beralkohol sering dipandang sebagai lam bang kedewasaan. Pada 
remaja seusia 15-16 tahun sering terdapat keyakinan bahwa dirinya 
lain dari orang lain (personal fable). Ia yakin bahwa bila narkoba 
merugikan orang lain, narkoba tidak akan merugikan dirinya dan 
bahwa ia yakin dapat mengendalikan penggunaannya, walaupun 
kenyataan menunjukkan yang sebaliknya. 

Perubahan Sosial 
Dalam rangka melonggarkan ikatan dengan orang tua, remaja 
membutuhkan ternan sebaya. Minat terhadap lawan jenis juga 
mulai timbul. Diterimanya seorang remaja dalam kelompok 
merupakan kebanggaan tersendiri bagi seorang remaja, 
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walaupun untuk diterima dalam suatu kelompok ia harus 
mengikuti nilai atau norma kelompok tersebut. Bila kelompok 
tersebut merokok, ia pun tak keberatan akan merokok pula. Bila 
pada masa remaja orang tua terlalu banyak memberi aturan dan 
larangan, remaja akan menunjukkan sikap memberontak, antara 
lain dengan menggunakan narkoba yang pasti merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Anak atau remaja 
dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk 
menjadi penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba sering 
terjadi bersama-sama gangguanjiwa lain (komorbiditas) seperti: 
depresi, ansietas atau gangguan kepribadian anti sosial. 

Ad 3. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan 

pergaulan, baik pergaulan di sekitar rumah, di sekolah maupun di 
tempat-tempat umum. 

Lingkungan Keluarga 
Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang sering ikut 
menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi 
penyalahguna narkoba antara lain adalah: 

Orang tua yang kurang komunikati f dengan anak. 
Orang tua yang terlalu banyak mengatur anak atau selalu 
menuruti kehendak anak (permisif). 
Orang tua yang menuntut secara berlebihan agar anak berprestasi 
diluar kemampuannya atau keinginannya, misalnya dalam hal 
mernilih jurusan di sekolah. 
Disiplin orang tua yang tidak konsisten. 

• Sikap ayah dan ibu yang tidak sepaham terutama dalam hal 
pendidikan anak. 
Orang tua yang terlalu sibuk sehingga kurang memberi perhatian 
kepada anaknya. 

Orang tua yang kurang harmon is, sering bertengkar, orang tua 
berselingkuh. 
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• Orang tua yang tidak memiliki dan menanamkan norma-norma, 
nilai-nilai tentang baik-buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan. 
Orang tua atau salah satu anggota keluarga yang menjadi 
penyalahguna narkoba. 

Lingkungan Sekolah 
Lingkungan sekolah yang sering ikut mendorong terjadinya 
penyalahgunaan narkoba an tara lain adalah : 

Sekolah yang kurang disiplin, tidak terti b. 
Sering tidak ada pelajaran padajam sekolah. 
Pelajaran yang membosankan. 
Guru yang kurang pandai mengajar. 
Guru/pengurus sekolah yang kurang komunikatif dengan 
siswa. 
Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas untuk menampung 
a tau menyalurkan kreativitas siswanya. 

Lingkungan Masyarakat 
Remaja tidak hanya hidup di dalam lingkungan keluarga dan di 
sekolah, melainkan juga dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, 
kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, 
termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. 

Faktor-faktor itu an tara lain: 
Mudah diperolehnya narkoba. 
Harga narkoba makin murah. 
Kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang tidak 
menentu menyebabkan terjadinya perubahan nilai dan norma, 
an tara lain sikap yang permisif(membolehkan). 

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu menyebabkan 
seseorang akan menjadi penyalahguna narkoba. Akan tetapi 
makin banyak faktor tersebut diatas diketemukan pada 
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sescorang, makin besar kemungkinan orang itu menjadi 
penyalahguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus dipelajari 
kasus demi kasus. Faktor individu, faktor keluarga, dan faktor 
pergaulan tidak selalu berperan sama besarnya dalam 
menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, karen a faktor 
pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang 
harmonis dan cukup komunikatif, menjadi penyalahguna narkoba. 

C. Oampak UmumAkibat Penyalahgunaan Narkoba 

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat luas, tidak saja 
terhadap kesehatan fisik dan mental penyalahguna narkoba, 
akan tetapi juga berdampak pada ketenangan kehidupan dalam 
keluarga, meresahkan masyarakat, dan terjadinya pelanggaran 
hukum. 

Komplikasi Medik 
Komplikasi medik akibat penyalahgunaan narkoba sangat 
bervariasi tergantung j enis narkoba yang dipakai, jumlah, cara 
memakai , lama memakai dan zat pencampur yang digunakan. 
Putauw yang berisi heroin sering dicampur dengan tepung 
jagung atau terigu, gula, gula merah, kina bahkan tawas. 

Komplikasi medik dapat disebabkan anatara lain karen a: 
Sifat narkoba itu sendiri. 
Bahan pencampurnya. 

• Cara menyuntik dengan peralatan yang tidak steril. 
• Pola hidup yang tidak sehat (kurang memperhatikan mutu 

makanan, malas mandi, sering begadang, keluar rumah mal am 
hari, tidak tidur dan sebagainya). 
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Beberapa komplikasi medik yang sering dijumpai antara 
lain: 
• Penyalahgunaan Heroin/Putauw melalui suntikan dapat 

menyebabkan tertular Hepatitis B atau C, lnfeksi HIV/AIDS, 
Endokarditis (infeksijantung), lnfeksi Darah (septisemia). 

• Penyalahgunaan Psikostimulansia (ekstasi, shabu, kokain) 
dapat menyebabkan hipertensi , gangguan pada jantung, 
pendarahan otak, gangguan jiwa berat seperti Psikosis dan 
Depresi serta penyakit Parkinson. 

• Penyalahgunaan alkohol, obat penenang dan obat tidur dapat 
menyebabkan seseorang menjadi agresif sehingga mudah 
terlibat perkelahian yang dapat mengakibatkan luka tusuk, 
luka iris, gegar otak atau pendarahan otak dapat pula 
disebabkan karena kecelakaan lalu lintas akibat sembrono 
atau mengamuk. 

• Perempuan yang tetap minum-minuman beralkohol selama 
hamil , akan melahirkan bayi yang cacat dan berat badan lahir 
rendah. 

• Penyalahgunaan ganja atau tembakau dapat menyebabkan 
rangsangan pada saluran nafas. 

• Tembakau adalah penyebab utama kanker paru dan organ 
tubuh lain seperti hati. Dapat pula terjadi kanker pada perokok 
pasif(menghisap asap rokok orang lain). 

• Seorang perempuan yang selama hamil tetap merokok akan 
melahirkan bayi yang kurang sehat dengan berat badan yang 
kurang. 

Akibat sosial penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan 
an tara lain : 

Ketenangan kehidupan dalam keluarga terusik. 
Sering merongrong orang tua, meminta uang dengan berbaga i 
alasan yang pada akhimya hanya untuk membeli narkoba lagi. 
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Bagi penyalahguna narkoba yang sudah berkeluarga dapat 
mengakibatkan perceraian dan bagi yang sudah mempunyai 
anak dapat menyebabkan terlantamya anak. 
Pasangan hidup atau anaknya akan mengikuti menjadi 
penyalahguna narkoba. 
Bagi yang sedang berpacaran dapat menyebabkan pacarnya 
ikut menyalahgunakan narkoba atau putus hubungan mereka 
karena pacar tidak mau mempunyai calon pasangan hidup 
yang menyalahgunakan narkoba. 

• Prestasi akademiknya menjadi buruk sehingga tidak naik 
kelas dan dapat dikeluarkan dari sekolah. Karena melanggar 
peraturan tata tertib disekolah, penyalahguna narkoba juga 
dapat dikeluarkan dari sekolah. 

• Bagi yang sudah bekerja, karena prestasi kerjanya yang buruk 
dapat pula diberhentikan dari pekerjaannya. Semua itu 
mengakibatkan terjadinya pengangguran dengan segala 
ak:ibatnya. 

• Ak.ibat finansial , sebab biaya pengobatan dan rehabilitasi 
penyalahguna narkoba mahal. 

Pelanggaran Hukum 
Oleh karena tidak sekolah dan tidak bekerja, sementara 
kebutuhan narkoba makin meningkat akibat toleransi, maka 
terpaksa penyalahguna narkoba melakukan tindak kriminal 
untuk memperoleh uang agar dapat membeli narkoba, termasuk 
menjadi pengedar narkoba melakukan pelanggaran hukum. 
Orang yang menyalahgunakan dan ketergantungan narkoba, 
berdasarkan Ilmu Kedokteran adalah orang yang menderita sakit 
(penderita), namun mereka juga dijatuhi hukuman karena 
melanggar Undang-Undang yang berlaku. 

PEOOMAN PETUGAS PENYULUH P4GN Oll.INGKUNGAN PENDIDIKAN 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NARKOTIKA NAStONAL 



M.-:::::::-~ \\'-'ll Keterampilan Mengasuh Anak 
~ ~ (Parenting Skills) 
~ --------------------------~------~----~ 
Parenting Skills adalah proses mengasuh, mendidik, mengelola 

anak, agar kepribadian anak dapat berkembang dengan baik, 
sehingga menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, tangguh, 
tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan mampu 
menghadapi tantangan dalam kehidupannya dimasa depan. 

TujuanUmum 
• Mengatasi atau mengurangi faktor resiko dalam keluarga terhadap 

penyalahgunaan narkoba. 
• Meningkatkan kekebalan anak-anak (drug proof children and youth) 

terhadap narkoba. 
Membentuk hubungan kekeluargaan yang kuat untuk mengatasi 
ancaman narkoba. 

Mengapa Perlu Parenting Skills? 
Orang tua perlu dapat mencegah atau 
mempengaruhi anak menjadi pengguna 
narkoba atau potential user. 
Keluarga adalah wadah utama dalam 
proses sosialisasi anak menuju 
kepribadian yang dewasa. 

Masyarakat Modern 
Dalam masyarakat modem kondisi ini diwamai: 
• Kehidupan yang sangat cepat. 
• Perubahan-perubahan sosial budaya dan ekonomi yang amat 

cepat. 
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Tcknologi canggih yang menyebabkan 
mc rosotnya nilai-nilai ma nus iawi 
menyebabkan anak-anak menghadapi 
berbagai macam masalah akibat dari 
meningkatnya kecemasan dalam diri 
individu. 

Orang Tua Diperlukan 
Anak-anak perlu bantuan dari orang tua 
sej ak usia dini , untuk menghadapi 
pcrmasalahan masyarakat modem dan 
menjadi anak yang sehat dan cerdas, 
produktif, kreatif, bermoral tinggi dan 
berguna bagi masyarakat. 

Mengapa Keluarga? 
Keluarga yang sehat dan sejahtera merupakan benteng yang kokoh 
untuk mengatasi dan menanggu langi ancaman dan gangguan. 
Keluarga yang sejahtera dengan penuh kasih sayang sebetulnya 
sudah melaksanakan pencegahan. 

Hasil Penelitian 
Orang tua yang rnemilik:i pengetahuan dan 
keterampilan tentang cara rnengasuh anak 
yang baik serta pengetahuan tentang 
strategi-strategi pencegahan dalam keluarga 
mempunyai harapan besar untuk menjamin 
anak-anak bebas narkoba. 

Car a Mengasuh Anak 
• Pola asuhan orang tua. 

Cara mendisiplinkan anak. 
Cara meningkatkan harga diri/percaya diri anak. 
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• Caraberkomunikasi. 
• Cara mengasuh anak sesuai dengan tahap perkembangan. 

Peranan Para Orang Tha Dalam Pencegahan 
• Orang tua sebagai role model. 

Orang tua sebagai pendidik. 
Orang tua sebagai pengawas. 

• Orang tua sebagai mitra sekolah!masyarakat dalam pencegahan. 

Permasalahan Narkoba 
• Keadaan dan perkembangan perrnasalahan penyalahgunaan 

narkoba. 
Jenis-jenis narkoba, istilah, efek, akibat/bahaya buruk terhadap 
kesehatan fisik ,jiwa. 

• Gejala-gejala penyalahguna!tempat rujukan pengobatan. 
Mitos/mis-inforrnasi tentang narkoba. 
Undang-Undang narkoba. 

Keadaan Dalam Keluarga 
• Orang tua merokok, penggunaan alkohol/narkoba!obat legal. 

Tidak ada rambu-rambu/peraturan rumah yangjelas. 
Hubungan kedua orang tua tidak harmon is. 
Hubungan orang tua dan anak tidak harrnonis. 

• Orang tua sibuk dan jarang di rumah. 

Materi-Materi Parenting 
Pola asuhan orang tua. 
Cara mendisiplinkan anak. 
Cara meningkatkan harga diri/percaya diri anak. 

• Cara berkomunikasi dua arah. 
Mengajar anak hidup mandiri. 

• Cara mengasuh anak sesuai dengan tahap perkembangan. 
Peraturan-peraturan mengasuh & mendidik anak. 
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Peranan orang tua dalam pencegahan. 
Pengetahuan ten tang permasalahan narkoba. 

Bagaimana modeUpola asuhan yang anda terapkan? 
I. Pol a Otoriter 

Orang tua bersikap kaku. 
Senang memerintah, menekan, 
berperilaku kasar baik ucapan 
maupun tindakan. 
Cenderung menguasai dan senang 
mempermalukan. 
Kebebasan anak sangat dibatasi. 

• Orang tua memaksa anak untuk 
berperilaku seperti yang 

di inginkannya. -T•k m~"nKh~~:~\·:!:~:~ '::~'::i a k•n anYk

Menerapkan hukuman gaya tentara, termasuk memukul dan 
menampar anak -anak. 

2. Pola Asuhan Permisif (Model Be bas) 
Tidak menerapkan disiplin yang cukup pada anak. 

• Terlalu banyak kebebasan. 
• Orang tua tidak pemah memberi aturan dan pengarahan. 

Semua keputusan diserahkan pada anak tanpa pertimbangan 
orang tua. 
Orang tua tidak pemah membenarkan a tau menyalahkan anak. 
Penyalahguna narkoba pada umumnya berasal dari keluarga 
yang orang tua permisif(kurangperhatian pada anak) . 

3. Pola Asuhan Demokratik (Model Luwes) 
• Membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. 

Menegakkan disiplin secara konsisten. 
Untuk orang tua, disiplin merupakan bagian dari cinta. 
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Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 
perasaan dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi 

pendapat orang lain. 
Mendorong anak untuk mampu berpikir secara mandiri , 
bertanggungjawab dan yakin terhadap diri sendiri . 

Anggapan Salah Atau Benar Tentang Pengelolaan Anak 
1. Sikap Orang tua: Benar atau Salah? 

Seorang anak harus berusaha memperoleh cinta kasih orang 

tuanya. 
Anak sepenuhnya dapat diterima sebagaimana adanya. 
Perhatian dan kasih sa yang orang tua memanjakan anak. 
Kasih sayang, rasa aman dan perhatian sangat diperlukan anak 

dari orang tua. 
Memberikan senyuman dan pelukan pada anak anda merupakan 
hal yang kecil dan tidak perlu dilakukan. 

• Memberikan senyuman dan pelukan pada anak anda merupakan 
hal yang kecil namun besar arti bagi anak. 
T untutan yang berlebihan dari orang tua penting untuk mendorong 
anak berprestasi. 
Kata "berlebihan" salah. 

2. Kontrol/Disiplin: Benar a tau Salah? 
Cinta oleh orang tua pada anak sudah cukup, kontrol atau 

disiplin tidak perlu. 
Cinta saja tidak cukup kontrol atau disiplin sangat penting, 
sebaiknya diadakan batasan dari perilaku anak yang 
merupakan tata tertib dalam keluarga. 
Berikan aturan yang sederhana danjelas. 
Berikan aturan yang sederhana dan jelas, jaminan keamanan 
terbaik yang anak punya adalah seperangkat peraturan dan 
pedoman yang jelas supaya anak merasa yak in tetap dalam 
batas yang aman . 

PEDOMAH PETUGAS PENYULUH P4GN 01 UNGKUNGAN PENDIOIKAH 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NAAKOTIKA NAStONAL 



Kesepakatan dari kedua orang tua dalam penanaman disiplin 
diperlukan. 
Perlu kesepakatan!saling mendukung dari kedua orang tua 
dalam penanaman disiplin, disiplin yang tidak konsisten dari 
kedua orang tua membuat anak bingung, frustrasi dan merusak 
rasahormat. 

• Anak remaja perlu dil\iarkan hubungan an tara hak dan kewajiban. 
Setiap kali anak menginginkan sesuatu dari anda, biarkan mereka 
tahu bahwa anda menginginkan sesuatu sebagai balasan. 

3. Kontroi/Disiplin: Benar a tau Salah? 
Dalam penanaman di siplin berfokus pada orangnya, bukan 
pada masalahnya . 
Tingkah laku yang dicela, bukan anak. 
Orang tua harus memberi hadiah bagi anak seti ap kali mereka 
melakukan yang baik . 

• Hadiah akan bermanfaat jika diberikan pada saat yang tepa! 
secara tak terduga, tanpajanji dan tanpa mengharapkan. 
Tak menghukum berarti memanjakan anak. 
Hukuman merupakan pi lihan terakhir dalam proses pengasuhan 
anak. Lebih baik memuji perbuatanya yang benar daripada 
menghukum kesalahannya. Hukuman mempunyai efek menekan 
perilaku untuk sementara waktu, tetapi tidak menghilangkannya. 
Hukuman mempunyai efek mengundang pembalasan. 

4. Hukuman: Benar atau Salah? 
• Membentak anak adalah j awaban yang benar ketika anak 

melakukan kesalahan. 
Ketika anak melakukan kesalahan, mereka sudah tahu mereka 
salah atau bodoh dan mungkin malu, anak itu sesungguhnya 
tidak memerlukan anda menambah penghinaan. Jika reaksi 
anda tenang dan tidak meremehkan anak, mungkin bahkan 

berterima kasih pada anda dan meminta perto longan anda . 
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Jika anda kehabisan kesabaran, merasa meledak, bermusuhan 
dengan anak adalah tindakan yang baik. 
Keluarlah dari situasi itu sampai anda merasa tenang dan 
mungkin anakjuga akan melupakan pemberontakannya. 

5. Dorongan/Peningkatan Harga Diri Anak: Benar a tau Salah? 
Membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain 
adalah cara mendorong anak untuk giat memperbaiki diri. 
lngat bahwa setiap man usia berbeda dan unik, membandingkan 
anak dapat merendahkan harga diri anak. 
Mengk:ritik, menghina, mengejek dan mempersalahkan, adalah 
bentuk penolakan anak. 
Semua ini adalah bentuk penolakan anak. Mengoreksi 
perilaku yang tidak semestinya menyebabkan anak menyerah 
dalam keputusasaan. Anak yang berperilaku buruk berasal 
dari kehilangan kepercayaan dasar, dari perasaan putus asa 
dan dari keyakinan bahwa mereka tidak cukup baik. 
Tidak ada salahnya untuk mencoba memiliki anak yang 
sempurna. 
Jangan mencoba untuk memiliki anak yang sempuma (anda 
akan gaga I tidak ada seorang pun yang sempuma). 

6. Dorongan/Peningkatan Harga DiriAnak: Benar a tau Salah? 
Lebih baik temukan dan berfokus pada kelebihan, kemampuan, 
kekuatan anak, daripada kesalahan a tau kekurangannya. 
Banyak hal untuk dikagumi dari setiap anak. 
Anak perlu diberikan tugas dan tanggung jawab yang 
membangun kepercayaan diri . 
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7. Komunikasi: Benar a tau Salah? 
Memperhatikan dan mendengarkan pendapatanak tidak perlu. 
Memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak san gat penting 
dalarn komunikasi. Anak merasa penting, dihonnati dan dihargai 
apabila orang tua bcnar-benarmendengarkan mereka. 

Ham batao Dalam Komunikasi Yang Efektif 
• Sifat Mengadili (Judging) 

" Kamu Salah" 

• SifatSympathizing 
"Jangan kuatir! Semua akan berjalan 
dengan baik" 

Membuat anak merasa tenang tetapi 

tidak menyelesaikan masalah. 
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Car a Mengasuh Anak Sesuai Dengan Tahap Perkembangan 
Anak usia 1-3 tahun 
Anak usia 3-6 tahun 

• Anak usia SD (usia 6-11) 
Anak usia SLTP ( 12-15 tahun!remaja kecil) 
Anak usia SLTA ( 16-18 tahun!remaja) 

Dewasa > 18 

Usia 1-3 Tahun 
Tidak bersikap memanjakan yang berlebihan (jika anak sedang 
menangis, tidak langsung diangkat/digendong, kangan biarkan bayi 

menangis terlalu lama, karena akan membuatnya menjadi stress). 
Orang tua menyediakan waktu-waktu khusus untuk bercengkerarna, 
bercanda dengan anak secara lepas untuk terjalin terbina rasa kasih 
sa yang dan keakraban an tara anak dengan orang tua. 
Orang tua menghindari dari berperilaku yang tidak baik dihadapan 

anak karena ditiru/dicontoh oleh anak. 
Usahakan agar anak mau bermain dengan anak lain untuk bela jar 
bagaimana mengikuti aturan permainan. Anak perlu dilatih 
untuk berlaku santun, perlu menghargai milik lain dan diajar 
menghormati orang lain . 
Banyak.lah berbicara kepada anak dalam kalimat pendek yang mudah 
dimengerti. Bacakan cerita/dongeng tiap hari dan doronglah untuk 
menceritakan sesuatu yang ia lihat atau dengar. 
Usahakan agar anak membereskan mainannya setelah bermain. 
Jangan terlalu ketat memberikan larangan, namun jangan terbiasa 
menuruti segala permintaan anak. 
Bujuklah dan tenangkanlah anak ketika ia kecewa dengan cara 
memeluk dan mengajak berbicara tentang kekecewaannya untuk 
melatih anak dapat mengenali perasaan dan mengatasinya dengan 
baik. 
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Usia 3-6 Tahun 
Anak bersifat ingin tahulbanyak bertanya berbagai macam/meniru 
kegiatan disekitamyalmeningkatkan kemampuan berbahasaljangan 
berbicara dalam bahasa bayi. 
Mulai usia 3 tahun, anak sudah dapat diajar menjaga kebersihan diri 
sendiri, berilah kesempatan untuk belajar (makan/ mandilgosok gigi 
sendiri) melal ui bimbingan/percontohan. 
Dibiasakan membereskan mainannya setiap kali ia selesai 
bermain. 

• Dorongan orang tuallati han untuk dapat menolong diri sendiri 
agar memiliki rasa percaya diri. 
Melatih kemampuan fisiklberpikir. 
Dorong anak agar mau bergaul. 
Membantu anak mengatasi ketakutan/belum bisa membedakan 
khayalan dan kenyataanjangan malah menakutinya. 

Usia SD (Anak usia 6-11 tahun) 
Orang tua mulai memberi tugas dan kewaj iban. 
Memilihjenis film di TV. 
Mengajak anak berkreasi/bermain. 

Usia SLTP(Anak usia 12-15 tahun/remaja kecil) 
Mengatur anak hams sudah mulai dikurangi. Digantikan dengan 
cara-cara yang lebih menghormati martabat kemanusiaanya, tidak 
memperlakukan anak sekadar obyek dalam keluargaltidak berkata 
kasar, tidak memarahi anak secara terbukaltidak memperlakukan 
anak secara otoriter(main perintah saja). 
Kasih kesempatan untuk berdialog dengan anak. 
Mendidik anak berkenaan dengan kewajiban membantu orang 
tua sesuai dengan usia/kemampuan serta jenis kelamin anak. 
Kewajiban belajar, anak diminta untuk membaca mengulang 
kembali pelajaran yang diterimanya dari sekolah setiap hari , 
jangan melakukan kebiasaan bela jar kalau ada ulangan saja. 
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Berilah bantuan/dorongan/arahanlbimbingan agar anak mau 

bela jar secara aktif. 
Jangan membandingkan hasil belajar yang dicapai oleh ternan 

anakkita. 

Anak Usia SLTA (Anak usia 16-18 tahun/remaja) 
Para remaja yang tumbuh dewasa dalam kehangatan, kepeduliaan, 
dorongan , emosi positif seperti bunga yang indah dan buah yang 
matang, dimana mereka mencapai kedewasaan. 
Mendidik anak berusia SLTA merupakan bagian yang banyak 
sekali romantikanyalpenuh dengan problematika. Mengapa? 
remaja ini berada pada masa transisi atau peralihan yang disebut 
puber, dimana anak ini mengalami proses peralihan dari masa 
anak-anak menuju masa dewasa sehingga disebut anak-anak sudah 
tidak pantas lagi, semen tara disebut dewasa pun bel urn tepat. 

• Masa puber dianggap sebagai proses sosialisasi dalam mencari 
identitas diri . 
Dimata orang tua, remajalpuber memperlihatkan sikap dan 
tingkah laku yang dapat merusak, seperti melawan kekuasaan 
orang tua, peka terhadap saran orang tua. 
Ingin mencari kebebasan tetapi juga mengharapkan adanya rasa 
terjamin. 
Ingin memil ih pakaian dan temannya. 
Memperlihatkan lambang-lambang kedewasaan seperti merokok, 
minum dan lain-lain. 
Mencari nilai-nilai baru dengan menguji nilai-nilai lama dengan 
ide-ide baru. 
Melakukan perbuatan yang menyimpang untuk sekadar dapat 
diterima di dalam kelompoknya. 
Ternan sebaya sebagai pengganti keluarga. 
Perl u pengertian yang mendalam ten tang remajalpuber, masalah 
dan kebutuhannya. 
Harus diusahakan agar remaja bisa memahami dirinya sendiri . 
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Membantu remaja mengembangkan sistem nilai yang akan 
memberi kemampuan kepada mereka untuk membentuk 
konsep aku yang realistis dan dapat menolong mereka dalam 
melakukan pilihan mengenai kegiatan pribadinya dan sosial 
kemasyarakatannya. 
Remaja dilibatkan dalam mengambil keputusan apa yang harus 
dia lakukan, tidak sekadar melaksanakan apa yang diputuskan 
oleh orang tua. 
Upayakan agar anak remaja kita tidak merasa terasingkan dari 
keluarga. 
Memberi kesempatan kepada anak remaja untuk dapat membangun 
diri , tanggungjawab dan masa depannya, dengan apa yang Ielah 
dipilihnya dengan tetap kita dampingi. 

Peranan Orang Tua 
Usia 1-3 Tahun 

Banyaklah berbicara kepada anak dalam kalimat pendek yang 
mudah dimengerti. Bacakan cerita!dongeng tiap hari dan 
doronglah untuk menceritakan sesuatu yang ia lihat atau dengar. 
U sahakan agar anak membereskan mainannya setelah bermain. 
Jangan terlalu ketal memberikan larangan, namun jangan terbiasa 
menuruti segala permintaan anak. 
Bujuklah dan tenangkanlah anak ketika ia kecewa dengan cara 
memeluk dan mengajak berbicara tentang kekecewaannya untuk 
melatih anak dapat mengenali perasaan dan mengatasinya dengan 
baik. 

USIA3-6 Tahun 
• Anak bersifat ingin tahu/banyak bertanya berbagai macam/meniru 

kegiatan disekitarnya!meningkatkan kemampuan berbahasa!jangan 
berbicara dalam bahasa bayi. 
Mulai usia 3 tahun, anak sudah dapat diajar menjaga kebersihan diri 
sendiri berilah kesempatan untuk bela jar (makan/mandi/gosok gigi 
sendiri) melalui bimbingan/percontohan. 
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Dibiasakan membereskan mainannya setiap kali ia selesai 
bermain. 
Dorongan orang tua!latihan untuk dapat menolong diri sendiri 
agar memiliki rasa percaya diri. 
Melatih kemampuan fisik!berpikir. 

• Dorong anak agar mau bergaul. 
Membantu anak mengatasi ketakutan!belum bisa membedakan 
khayalan dan kenyataan ,jangan malah menakutinya. 

Usia SO (anak usia 6-11 tahun) 
Orang tua mulai memberi tugas dan kewajiban. 
Memilihjenis filmdi TV. 
Mengajak anak berkreasilbermain. 

Anak Usia SLTP (12-15 tahun/remaja kecil) 
Mengatur anak harus sudah mulai dikurangi. Digantikan dengan 
cara-cara yang lebih menghormati martabat kemanusiaanya, tidak 
memperlakukan anak sekadar obyek dalam keluarga!tidak berkata 
kasar, tidak memarahi anak secara terbuka!tidak memperlakukan 
anak secara otoriter (main perintah saja). 
Kasih kesempatan untuk berdialog dengan anak. 

• Mendidik anak berkenaan dengan kewajiban membantu orang 
tua sesuai dengan usia!kemampuan sertajenis kelamin anak. 
Kewajiban belajar, anak diminta untuk membaca mengulang 
kembali pelajaran yang diterimanya dari sekolah setiap hari , 
jangan melakukan kebiasaan belajar kalau ada ulangan saja. 
Berilah bantuan/doronganlarahan!bimbingan agar anak mau 
bela jar secara aktif. 
Jangan membandingkan hasil belajar yang dicapai oleh ternan 
anak kita. 
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Anak Usia SLTA(I6-18 tahun/remaja) 
Para remaja yang tumbuh dewasa dalam kehangatan, kepeduliaan, 
dorongan , emosi positifseperti bunga yang indah dan buah yang 
matang, dimana mereka mencapai kedewasaan. 
Mendidik anak berusia SLTA merupakan bagian yang banyak 
sekali romantikanya/penuh dengan problematika. Mengapa? 
remaja ini berada pada masa transisi atau peralihan yang disebut 
puber, dimana anak ini mengalami proses peralihan dati masa 
anak-anak menuju masa dewasa sehingga disebutanak-anak sudah 
tidak pantas lagi, semen tara disebut dewasa pun bel urn tepat. 
Masa puber dianggap sebagai proses sosialisasi dalam mencari 
identitas diri. 
Dimata orang tua, remaja/puber memperlihatkan sikap dan tingkah 
laku yang dapat merusak, seperti melawan kekuasaan orang tua, 
peka terhadap saran orang tua. 
Ingin mencari kebebasan tetapi juga mengharapkan adanya rasa 
terjamin. 
Ingin memilih pakaian dan temannya. 
Memperlihatkan lambang-lambang kedewasaan seperti merokok, 
minumdll. 
Mencari nilai-nilai baru dengan menguji nilai -nilai lama dengan 
ide-ide baru. 
Melakukan perbuatan yang menyimpang untuk sekadar dapat 
diterima di dalam kelompoknya. 

• Ternan sebaya sebagai pengganti keluarga. 
Perlu pengertian yang mendalam tentang remaja/puber, masalah 
dan kebutuhannya. 

• Harus diusahakan agarremaja bisa memahami dirinya sendiri. 
Membantu remaja mengembangkan sis tern nilai yang akan membeti 
kemampuan kepada mereka untuk membentuk konsep aku yang 
realistis dan dapat menolong mereka dalam melakukan pilihan 
mengenai kegiatan ptibadinya dan sosial kemasyarakatannya. 
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Remaja dilibatkan dalam mengambil keputusan apa yang hams 
dia lakukan, tidak sekadar melaksanakan apa yang diputuskan 
oleh orang tua. 
Upayakan agar anak remaja kita tidak merasa terasingkan dari 
keluarga. 
Memberi kesempatan kepada anak remaja untuk dapat 
membangun diri , tanggung jawab dan masa depannya, dengan 
apa yang telah dipilihnya dengan tetap kita dampingi. 
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IKUT SERTA KAMPANYE 
OBAT BIUS DUNIA 
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(~)UNODC 
~MP ~ Kantor PBS Mengenai Obat-obatan Dan Kriminal 

Kampanye Obat Bius Dunia 

Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai obat-obatan dan Kejahatan 
(UNODC) memimpin kampanye sedunia untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai tantangan besar yang ditunjukkan oleh obat-obatan terlarang pada 
masyarakat secara keseluruhan dan khususnya pada kaum muda. Tujuan dari 
kampanye itu adalah untuk mengerahkan dukungan dan untuk mengilhami 
orang-orang untuk bertindak menghadapi penyalahgunaan dan perdagangan 
obat bius. Kampanye ini mendorong orang-orang muda untuk mengedepankan 
kesehatan mereka dan untuk tidak menggunakan obat bius. 

Kampanye internasional, apakah obat bius mengendalikan hidup anda, 
Masyarakat anda? tidak ada tempat untuk obat bius mengkomunikasikan bahwa 
pengaruh yang merusak dari obat-obatan terlarang menyangkut kita semua. 
Penggunaannya membahayakan orang-orang, keluarga dan masyarakat umum. 
Obat bius mengendalikan tubuh dari pikiran dari tiap-tiap konsumen, hasil obat bius 
dan para cartel obat bius mengendalikan petani , perdagangan dan kejahatan 
mengendalikan masyarakat. 

Anak-anak belasan tahun dan remaja pada khususnya rentan terhadap 
penggunaan obat-obatan terlarang. Prevalensi penggunaan obat bius diantara 
kaum muda dua kali lebih tinggi daripada prevalensi diantara penduduk pada 
umumnya. Tekanan dari kawan sebaya untuk mencoba obat-obatan terlarang bisa 
sedemikian kuat dan rasa harga diri sering menjadi rendah. Juga orang-orang 
yang menggunakan obat-obatan lena rang cenderung memperoleh informasi yang 
salah atau tidak cukup menyadari risiko kpesehatan yang dilibatkan. 

Your life. Your community. No place for drugs. 
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Kampanye Obat Bius Dunia 

UNODC memimpin kampanye sedunia untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai tantangan besar yang ditunjukkan oleh obat-obatan terlarang 
pada masyarakat secara keseluruhan, dan khususnya pada kaum muda. 
Kampanye itu mendorong kaum muda untuk mengedepankan kesehatan 
mereka dan untuk tidak menggunakan obat bius. 

Untuk mempelajari lebih jauh mengenai kampanye global, 
kunjungi www.unodc.org/drugs. 
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Utamakan Kesehatan 
Kampanye UNODC mencapai kaum muda, yang sering membicarakan "mabuk' yang disebabkan 

oleh obat-obatan terlarang tapi mungkin tidak sadar akan banyaknya "sedih". Penggunaan obat-obatan 
terlarang menjadi keprihatinan karena hal itu merupakan ancaman pada kesehatan. Pengaruh-pengaruh 
negatif berubah-ubah bergantung pada jenis obat bius yang dikonsumsi, dosis yang digunakan dan 
frekuensi penggunaan semua obat-obatan terlarang memberikan pengaruh pada fisik dengan cepat, leta pi 
obat-obatan terlarang itu dapatjuga sangat menghalangi perkembangan kejiwaan dan emosi. 

Menjalani gaya hidup sehat memerlukan pembuatan pilihan yang dihargai mengenai tubuh dan 
pikiran. Untuk membuat pilihan-pilihan ini , kaum muda memerlukan bimbingan dari model peran dan perlu 
memperoleh fakta-fakta yang benar mengenai penggunaan obat. Kampanye internasional memberikan 
sarana kepada kaum muda dan orang lain untuk menginformasikan pada mereka sendiri resiko-resiko 
kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan terlarang. 

UNOOC dan kampanyenya hanya berfokus pada obat bius dengan pengawasan internasional, 
seperti yang ditentukan dalam tiga perjanjian multilateral yang merupakan tulang punggung dari sistim 
pengawasan obat bius. Obat-obalan terlarang ini meliputi obat perangsang tipe amfetamin, cocalkokain, 
cannabis, hallucinogens, opiates dan sedative hypnotic. 

Bergabunglah Dengan Kampanye lnternasional 

Mulailah membuat rencana untuk 26Juni! 

UNOOC ingin mendorong sebanyak mungkin kegiatan yang meningkatkan kesadaran di seluruh dunia dan 
mengundang orang-orang, LSM, sektorswasta dan negara anggota untuk ikutserta dengan: 
• Melamarsebagai lembaga untuk menjadi rekan luar biasa dari kampanye itu. 
• Menyumbangkan dana atau membuat sumbangan setimpal untuk kampanye dan peristiwa-peristiwa 

yang terkait. 
• Mengatur pertunjukkan-pertunjukkan kelembagaan atau pelayanan jarak jauh untuk menandai tanggal 

26 Juni, hari internasional mengenai penyalahgunaan obat bius dan perdagangan terlarang. 
o Melaporkan hari intemasional dalam sural kabar kecil , pada situs web dan melalui media sosial. 
o Menyebarkan kala mengenai kampanye melaluijaringan-jaringan dan hubungan anda sendiri. 
• Menggunakan slogan dan logokampanye dalam produkpromosi, situs web dan media sosial. 
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Kantor PBB Mengenai Obat-obatan Dan Kriminat 

MEMPEROLEH FAKTA 
MENGENAI OBAT-OBATAN 
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Pendahuluan 
Apakah yang dimaksud dengan obat-obatan? Berbicara secara teknis, obat-obatan adalah bahan kimia 

yang mempengaruhi fungsi normal dari tubuh dan atau otak. Tidak semua obat-obatan tidak sah, sebagai 
contoh, kafein (yang ditemukan di dalam kopi atau coca cola), nikolin (dalam rokok) dan alkohol semuanya 
adalah obat-obatan sah secara teknis, walaupun obat-obalan ilu sebagaimana Ieiah diketahui tidak mengacu 
pada hal itu. Obat, apakah diberi resep oleh seorang dokter atau yang tersedia di atas konter di apotik 
merupakan obat-obatan yang sah yang membantu kita sembuh dari penyakit, walaupun obat dapat juga 
disalahgunakan. 

Obat-obatan terlarang adalah obat-obatan yang sedemikian berbahayanya sehingga negara-negara di 
seluruh dunia Ieiah memutuskan untuk mengawasinya. Negara·negara Ieiah mensahkan beberapa undang· 
undang intemasional dalam bentuk persetujuan Perserikatan Bangsa·bangsa yang menentukan obat.abatan 
yang mana diawasi. 

Semua obat·obatan yang dibicarakan dalam brosur ini adalah obat·obatan yang tidak sah. lni berarti 
bahwa pada umumnya, hal itu bertentangan dengan hukum untuk memiliki, menggunakan atau menjual obat· 
obatan ini di seluruh dunia. 

Obal.abatan cenderung mempunyai beberapa nama jalan dan brosur ini akan memberitahu anda 
beberapa dari obat.abatan itu. Namun ini bukanlah sebuah daftar yang lengkap dan obal·obatan mungkin 
mempunyai nama·nama yang berbeda di negara atau kola anda. Nama·nama dapatjuga berubah beberapa 
kali. Nama·nama jalan tidak memberitahu apapun mengenai kekuatan a tau kemurnian dari sebuah obal. 

Semua obat.abatan yang tidak sah memberikan pengaruh paada fisik dengan cepat, yang anda dapat 
baca dalam brosur ini. Tetapi obat.abatan itu juga dapat secara drastis menghambat perkembangan psikologi 
dan emosional, khususnya diantara kaum muda. Sebetulnya, obat·obatan dapat mengurangi tenaga yang 
tidak pernah dapat diperoleh kembali oleh pengguna karena obat.abatan dapat mengganti mekanisme 
penanggulangan alamiah lain. 

Walaupun masing·masing obat dibicarakan secara lerpisah dalam brosur ini , obat.abatan ilu seringkali 
digunakan bersamaan. Pencampuran ini dapat mempunyai pengaruh·pengaruh yang tidak dapat diprediksi, 
drastis pada tubuh dan a tau otak pemakai. 

Obat.abatan dapat mengaburkan penilaian dari pengguna. Hal ini berarti bahwa para pemakai obat 
seringkali mengambillebih banyak resiko, seperti melakukan hubungan seks yang tidak aman. Hal ini dapat 
menyebabkan mereka terinfeksi oleh hepatitis atau HIV dan penyakil·penyakit lain yang ditularkan nelalui 
hubungan seksual. 

Ada banyak alasan mengapa orang·orang menggunakan obat·obatan yang tidak sah. Beberapa 
diantaranya menggunakan obat.abatan terlarang itu untuk melepaskan diri dari masalah·masalah sementara 
yang lainnya merasa bosan, keingintahuan atau hanya ingin merasa enak. Orang.arang mungkin ditekan 
menggunakan obat.abatan untuk .. cocok~ dengan ternan tertentu atau untuk berontak atau mendapatkan 
perhatian. 

Para pengguna obat berasal dari seluruh jenis latar belakang. Mereka adalah laki·laki dan perempuan, 
remaja dan orang yang sudah tua, kaya dan miskin, pekerja dan pengangguran, dari kola dan pinggiran kola itu 
bukanlah masalah. Penggunaan obat dapat mempengaruhi siapa pun. 

Sementara beberapa dari pengaruh fisik dari obat.abatan mungkin terdengar menyenangkan, 
pengaruh pada fisik itu tidak berlangsung lama. Banyak orang mengalami depresi dan merasa kesepian 
sesudah itu dan mulai merasakan saki!. Dan juga, adalah hal umum bagi orang.arang yang menggunakan 
obat-obatan itu tenihat bingung, matanya merah, keringat yang banyak dan tidak peduli akan penampilan 
fisiknya. Dan, tentu saja, ada resiko untuk menjadi ketagihan. 
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Apakah Yang Dimaksud Cannabis? 
Cannabis adalah zal tembakau agak kehijau-hijauan atau kecoklat-coklatan yang dibuat dari bagian 
atas yang berbunga yang kering dan terpisah dari tanaman cannabis (rami). Damar cannabis atau 
"hasis" adalah proses pengeluaran cairan hitam atau coklat yang kering dari bagian atas tanaman 
cannabis yang berbunga, yang dibuat menjadi bubuk atau ditekan menjadi berbentuk irisan papan 
atau kue. Minyak cannabis atau "minyak hasis" merupakan cairan yang diperas dari salah satu zat 
a tau damar tanaman yang dikeringkan. 
Bagaimana Cannabis ltu Digunakan? 
Semua bentuk cannabis biasanya dihisap. Damar dan minyak cannabis juga dapat ditelan atau 
direbus dalam teh. 
Bagaimana Cannabis Mempengaruhi Para Pemakai? 
Cannabis dapat membuat para pemakai merasa santai dengan tenang dan terkadang sangat 
gembira. Para pemakai mungkin juga mengalami sebuah perasaan pandangan, penciuman, rasa 
dan pendengaran yang lebih hidup. 
Apa Resiko-Resiko Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Cannabis? 
Dalam jangka waktu pendek, para pemakai mengalami peningkatan rata-rata nafsu makan dan 
denyut nadi. Para pemakai juga mempunyai masalah-masalah untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan fisik dan pemikiran seperti mengendarai sebuah mobil dan berpikir secara log is. Dengan 
dosis yang tinggi, kesadaran para pemakai terhadap suara dan wama mungkin dipertajam, 
sementara itu cara berpikir mereka menjadi lambat dan bingung. Apabila dosis ini sangat besar, 
pengaruh-pengaruh cannabis serupa dengan pengaruh halusinogen (zat penyebab halusinasi) dan 
mungkin menyebabkan kegelisahan, kepanikan dan bahkan peristiwa-peristiwa kegilaan. Para 
pemakai cannabis yang teratur mengambil resiko pengembangan ketergantungan kejiwaan hingga 
waktu dimana mereka kehilangan minat dalam semua kegiatan yang lain, seperti hubungan 
pekerjaan dan pribadi. Studi-studi baru-baru ini di lnggris memperlihatkan sebuah hubungan antara 
penggunaan cannabis dan peningkatan dalam schizofrenia (penyakit jiwa berupa suka 
mengasingkan diri). 
Resiko-Resiko Yang Lain 
Asap cannabis mengandung 50 persen lebih banyak tar daripada rokok dengan tar yang tinggi, yang 
mana menempatkan pemakai dengan meningkatkan sebuah resiko kanker paru-paru dan penyakit
penyakit pemafasan yang lain. 
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Apa Yang Dimaksud Kokain? 
Kokain adalah bubuk halus berwarna putih atau putih tetapi agak abu-abu dan kuning yang 
dipergunakan sebagai sebuah obat perangsang yang kuat. Kokain disadap dari sisa-sisa tanaman 
ooca. Di jalanan, kokain dapat dilarutkan atau "dikurangi" dengan zat-zat yang lain untuk 
meningkatkan jumlah. Crack adalah kokain yang sudah diproses lebih lanjut dengan amenia atau 
sodium bicarbonate (baking soda) dan nampak seperti kepingan-kepingan atau batuan-batuan yang 
kecil. 
Bagaimana Kokain ltu Digunakan? 
Kokain biasanya diendus/didengus atau disuntik, sedangkan crack dihisap. 
Bagaimana Kokain Mempengaruhi Para Pemakai? 
Kokain dapat membuat para pemakai merasa bergairah dan gembira sekali. Di samping itu, para 
pemakai seringkali mengalami sebuah peningkatan sementara dalam tingkat kewaspadaan dan 
tenaga dan menunda rasa lapardan kelelahan. 
Apakah Resiko-Resiko Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Kokain? 
Pengaruh jangka pendek mencakup kehilangan nafsu makan, pernafasan lebih cepat dan 
meningkatkan suhu tubuh dan rata-rata denyut jantung. Para pemakai mungkin bertingkah aneh 
sekali, tidak menentu dan terkadang dengan kekerasan. Dosis kokain yang berlebihan mungkin 
menyebabkan kekejangan, pembekuan, stroke, cerebral haemorhage atau gagal jantung. Para 
pemakai kokain jangka panjang mempunyai resiko dengan sejumlah masalah kesehatan, beberapa 
diantaranya bergantung pada bagaimana mereka menggunakan obat. Mengendus kokain sangat 
membahayakan jaringan alat penciuman, menghisap dapat menyebabkan masalah pernafasan; 
sedang penyuntikan dapat menyebabkan penyakit-penyakit luka yang bernanah atau infeksi. 
Resiko-resiko lain, tanpa memperhatikan bagaimana obat itu digunakan, meliputi ketergantungan 
psikologi yang kuat, kekurangan gizi, kehilangan berat, ketidaktahuan arah, ketidakpedulian dan 
keadaan yang serupa dengan psikosis paranoid. 
Resiko-Resiko Yang Lain 
Mencampurkan kokain dengan alkohol merupakan sebuah koktail yang berbahaya dan dapat 
sangat meningkatkan kemungkinan kematian tiba-tiba. 
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Apakah Yang Dimaksud Ekstasi? 
Ekstasi merupakan perangsang psikoaktif, biasanya dibuat dalam laboratorium yang tidak sah. 
Sebenarnya istilah "ekstasi" Ieiah berkembang dan tidak lagi mengacu pada sebuah zat tunggal 
yang sama pengaruhnya pada para pemakai. Seringkali, setiap tablet dengan sebuah logo sekarang 
disebut sebagai "ekstasi" tanpa memperhatikan komposisi bahan kimianya. Sementara itu obat ini 
biasanya diedarkan sebagai sebuah tablet, dapat juga sebagai serbuk atau kapsul. Tablet dapat 
mempunyai berbagai bentuk dan ukuran. 
Bagaimana Ekstasi Digunakan? 
Biasanya ekstasi ditelan tapi dapatjuga didengus atau disuntikan. 
Bagaimana Ekstasi Mempengaruhi Para Pemakai? 
Ekstasi dapat mempertinggi tingkat perasaan emosi para pemakai dan menyebabkan perasaan 
kedekatan pada orang-orang di sekitar mereka. Ekstasi juga dapat membuat pemakai merasa lebih 
mudah bergaul dan penuh semangat. 
Apa Resiko-Resiko Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Ekstasi? 
Dalam jangka pendek, ekstasi dapat membuat tubuh mengabaikan Ianda-Ianda kesedihan seperti 
dehidrasi, saki! kepala dan keletihan dan ekstasi dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk 
mengatur suhu. Lagi pula ekstasi dapat menusak organ-organ dengan parah seperti hati dan ginjal. 
Penggunaan ekstasi dapat menyebabkan penyakit sawan dan gagal jantung. Oasis besar ekstasi 
juga menyebabkan kegelisahan, rasa cemas dan halusinasi yang parah. Penggunaan ekstasi dalam 
jangka panjang dapat merusak bagian-bagian tertentu dan otak yang mengakibatkan depresi yang 
parah dan hilangnya daya ingat. 
Resiko-Resiko Yang Lain 
Tablet-tablet atau pit yang dijual sebagai "ekstasi" dapat mengandung zat-zat yang mungkin 
berbahaya yang dapatsangat berubah-ubah pada kekuatan dan akibat-akibatnya. 
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Apa Heroin ltu? 
Heroin adalah obat adiktif dengan sifat penghilang rasa sakit yang diproses dari morfen, sebuah zat 
yang terjadi secara alami dari tanaman opium poppy. Heroin murni adalah serbuk berwarna putih. 
Heroin-heroin yang ada di jalan biasanya berwarna putih kecoklatan karena sudah dicairkan atau 
"dikurangi" dengan kotoran-kotoran yang berarti tiap-tiap dosisnya berbeda. 
Bagaimana Heroin Digunakan? 
Heroin biasanya disuntikan tapi dapatjuga didengus, dihisap atau dihirup. 
Bagaimana Heroin ltu Mempengaruhi Para Pemakai? 
Heroin dapat melegakan ketegangan, kegelisahan dan depresi para pemakai. Para pemakai 
merasa ter1epas dari kesedihan emosional dan fisik atau rasa sakit. Dengan dosis yang tinggi, para 
pemakai dapat mengalami perasaan gembira. 
Apa Resiko-Resiko Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Heroin? 
Pengaruh jangka pendek meliputi pupil yang mengecil, rasa mual, muntah, ngantuk, 
ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dan ketidakpedulian. Heroin sangat adiktifdan para pemakai 
dapat dengan cepat mengembangkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Mereka juga 
beresiko menjadi tahan terhadap obat bius, yang berarti mereka membutuhkan dosis yang lebih 
terus menerus untuk mencapai pengaruh yang mereka inginkan. Penggunaan heroin jangka 
panjang mempunyai berbagai pengaruh kesehatan yang parah. Diantara zat-zat yang lain, heroin 
dapat menyebabkan kehilangan berat badan dalam jumlah banyak, kekurangan gizi dan sembelit. 
Heroin juga dapat menyebabkan ketidakteraturan menstruasi, pemberian obat penenang dan 
ketidakpedulian yang kronis. Menghentikan penggunaan heroin secara tiba-tiba menyebabkan 
gejala-gejala penarikan yang dapat menjadi parah seperti kejang-kejang, diare, gemetaran, 
kepanikan, ingusan, kedinginan dan keringat. 
Resiko-Resiko Yang lain 
Para pemakai mengambil resiko menggunakan heroin dengan dosis ber1ebih, yang dapat 
menyebabkan koma dan kematian melalui depresi pernafasan. 
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Apakah LSD ltu? 

LSD adalah salah satu obat untuk menimbulkan 
halusinasi (hallucinogen) yang paling kuat atau 
"psychedelics". lni adalah obat-obatan yang 
merubah keadaan kesadaran pengguna dan 
menghasilkan berbagai macam halusinasi . 
Hallucinogen yang lain adalah phenycyclidine 
(PCP) , hallucinogenic amphetamines , 
mescaline dan jamur psilocybe. 

LSD obat yang setengah sintetis yang berasal dari asam lisergis, yang ditemukan dalam cendawan 
yang tumbuh pada gandum hitam atau biji-bijian lain. LSD umumnya disebut sebagai "asam" 
biasanya dijual di jalan seperti kertas penyedot kecil dengan bentuk empat persegi dengan tetes 
yang berisi obat itu. LSD dapat juga dijual sebagai tablet, kapsul atau kadang kadang dalam bentuk 
cair. LSD ini adalah bahan tidak berwama dengan rasa yang sedikit pahit. 
Bagaimana LSD Digunakan? 
LSD biasanya ditelan. 
Bagaimana LSD Mempengaruhi Pemakai? 
Penggunaan LSD dapat menyebabkan perubahan yang kuat dalam pikiran, keadaan jiwa dan 
perasaan selain perasaan tegas (empati) dan keramahan. Namun, pengaruh LSD yang sebenarnya 
berubah-ubah bergantung pada keadaan mental penggunanya dan lingkungan ketika 
menggunakan obat ini. 
Apa Resiko-Res iko Yang Berkaitan Dengan Penggunaan LSD? 
Dalam jangka pendek, LSD menghasilkan khayalan dan persepsi yang menyimpang. Perasaan 
pengguna yang mendalam, perubahan waktu dan warna, suara dan sentuhan nampaknya lebih 
kuat. Beberapa pengguna LSD mengalami cara berpikir yang berat dan mengerikan dan perasaan
perasaan seperti ketakutan kehilangan kendali , ketakutan terhadap penyakit gila dan kematian dan 
keputus-asaan. Pengaruh-pengaruh pada fisik kecil saja, dibandingkan dengan pengaruh kejiwaan 
dan emosi. Pengaruh-pengaruh itu biji mata yang membesar, laju jantung yang meningkat dan 
tekanan darah, hilangnya nafsu makan, keadaan tidak dapat tidur, mulut kering dan rasa gemetar. 
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Apakah Metamfetamin ltu? 
Melamfelamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang dinamakan obal perangsang tipe 
amfetamin. Metamfetamin adalah obat sintesis yang biasanya dibuat di dalam laboratorium yang 
tidak sah secara hukum. Metamfetamin terdapat dalam bentuk bubuk, tablet atau sebagai kristal 
yang tampak seperti pecahan kaca. 
Bagaimana Metamfetamin Digunakan? 
Metamfetamin dapat ditelan, dihirup/didengus, dihisap atau disunlikan. 
Bagaimana Metamfetamin Mempengaruhi Para Pemakai? 
Metamfetamin merangsang perasaan kesehatan fisik dan mental dan juga gelora perasaan gembira 
dan kegirangan. Para pemakai mengalami peningkatan energi sementara, seringkali dirasa dapat 
memperbaiki kinerja mereka pada tugas manual atau dengan kecerdasan. Para pemakai juga 
mengalami keterlambatan rasa lapardan rasa Ieiah. 
Apa Resiko-Resiko Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Metamfetamin? 
Dalam jangka pendek, para pemakai dapat kehilangan nafsu makan dan mulai bernafas dengan 
lebih cepat. Laju jantung dan tekanan darah mereka dapat meningkat dan suhu badan mereka dapat 
bertambah dan timbullah keringat. Dengan dosis yang besar, para pemakai dapat merasa gelisah 
dan Iekas marah dan dapat mengalami serangan panik. Dosis berlebihan dari metamfetamin dapat 
menyebabkan penyakit sawan serangan dan kematian karena gagal pernapasan, stroke atau gagal 
jantung. Penggunaan metamfetamin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekurangan gizi 
(salah makan) hilangnya berat badan dan perkembangan ketergantungan kejiwaan. Apabila 
pengguna yang kronis berhenti menggunakan metamfetamin, biasanya akan diikuti dengan tidur 
dalamjangka-lama dan kemudian depresi. 
Resiko-Resiko Lain 
Penggunaan metamfetamin kadang-kadang memicu perilaku yang agressif, keras dan aneh 
diantara pengguna. 
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Menanggulangi Tekanan Dari Ternan Sebaya 
• Pertama-tama, anda tidaklah sendirian. Anda mungkin berpikir anda adalah satu-satunya yang 

tidak mencoba obal-obatan. Pada kenyataannya kebanyakan anak muda tidak menggunakan 
obal-obalan. 

• Pikirkanlah apabila anda berganlung masalah-maslah seperti seks, obal-obat dan alkohol. 
Persiapkanlah dengan memikirkan melalui bagaimana anda ingin untuk menanggapi dan 
berperilaku dalam keadaan ini muncul. 

• Tidak seorangpun harus membenarkan sebuah kepulusan unluk lidak menggunakan obal
obalan. Apakah and a mempunyai komilmen pribadi yang kuat alau hanya tidak ingin obal ilu saat 
ini, pilihan anda adalah urusan anda sendiri. 

• Kalau anda dilawarkan obal-obalan yang lidak anda inginkan, kalakanlah lidak dengan tegas 
telapi dengan jelas dan tanpa melakukan jual-beli mengenai obal-obalan ilu. Kalau mereka 
mencoba membujuk anda, humordapal menjadi cara yang efeklif unluk menghadapi siluasi ilu. 

• Bersikap legar unluk mengalakan "tidak" bisa 
menjadi hal yang sulit. Namun adalah juga baik unluk 
lelap merasa yakin. Menjelaskan kepada orang
orang dengan cara yang lenang kenapa anda lidak 
ingin menjadi bag ian dari sesualu dapal memberikan 
kepada anda rasa hormal dari orang lain. 

• Mencari lahu mengenai berbagai obal-obalan, dari 
pengaruhnya hingga resiko-resiko yang lerkail, 
dapal membanlu anda melawan lekanan. Karena 
anda semakin memahami, maka anda semakin 
yakin. 

• Adalah wajar unluk merasa cocok dengan Ieman
Ieman. Lagipula lidak seorangpun ingin menonjol 
dari kelompoknya karena alasan-alasan yang salah. 
Kila perlu merasa bahwa kila adalah bagian dari 
kelompok ilu. Telapi, walaupun mereka lidak 
menunjukkan hal ilu dengan segera, Ieman-Ieman 
anda akan lebih menghormali anda jika anda 
menyalakan dengan jelas apa yang anda inginkan 
unluk dilakukan dan apa yang lidak. 

• Mungkin lampaknya lidak seperti ilu, lelapi anda 
bukanlah satu-salunya orang yang khawalir 
mengenai apa yang orang lain pikirkan mengenai diri 
anda. Cobalah unluk berfokus pada pendapal anda 
sendiri mengenai diri anda pada akhirnya, ilu saja 
masalahnya. 

• Tekanan dari Ieman sebaya sering menjadi sualu 
cara bagi orang-orang unluk meminla perselujuan 
unluk perilaku mereka sendiri. Apakah anda benar
benar ingin lerlibal unluk membanlu membenarkan 
penggunaan obat oleh orang lain? 
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Kampanye Obat Bius Dunia 

UNODC memimpin kampanye sedunia untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai tantangan besar yang ditunjukkan oleh obat-obatan terlarang 
pada masyarakat secara keseluruhan, dan khususnya pada kaum muda. 
Kampanye itu mendorong kaum muda untuk mengedepankan kesehatan 
mereka dan untuk tidak menggunakan obat bius. 

Untuk mempelajari lebih jauh mengenai kampanye global, 
kunjungi www.unodc.org/drugs. 

~ D? drugs control 
~YOURLifE7 

Your life. Your community. No place for drugs. 
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UNO DC 
Kantor PBB Mengenai Obat-obatan Dan Krimina! 

HIDUP TANPA NARKOBA 
INFORMASI UNTUK PARA ORANG TUA 
Mulailah dengan membangun hubungan orang tua - anak yang baik. Tunjukkan kepada mereka bahwa 
anda menyayangl dan tertarik untuk tertibat dalam kehidupan mereka. Bicaralah kepada mereka sebagal 
sahabat, bukan dengan cara menceramahinya dan buatlah komunikasi yang terbuka. Beri perhatlan alas 
apa yang mereka bicarakan. Kemungkinan anda tidak akan setalu memiliki jawaban. Jangan merendahkan 
mereka anda akan terkejut mengetahui berapa banyak yang mereka ketahui megenai kehidupan 
dan obat-obatan tertarang. 

Komunikasi, Komunikasi, Komunikas i 
Tetaplah waspada. beri pertlatian terhadap bahasa tubuhnya. Anak yang santai akan banyak tersenyum, 
melihat mala anda ketika berkomunikasi dan tklak akan menunjukkan Ianda-Ianda jelas akan kegugupan. 
Tanda-landa kegugupan bisa saja berupa kaki yang gemelaran dan mengeluk-ketukkan kaki ke lantai, 
jari-jari yang diketukkan dan mengalihkan pandangan ketika berbicara. Bicaralah kepada 
pembimbing sekolah jika anda merasa ada masalah 

Berilah Tanggung Jawab Pada Anak 
Anak-anak tidak pemah tertalu mud a untuk belajar tentang bertanggung jawab. 
Berikan anak tugas dirumah dan tingkatkan porsi tanggung jawab sejalan 
dengan bertambahnya usia. Berikan conloh yang baik dengan cara tidak 
menggunakan obat-obatan tertarang. Anak anak akan kehilangan rasa 
hormat kepada orang tua yang peritakunya mencerminkan 
"Lakukan apa yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan· . 

Jangan Menggunakan Obat-Obatan Ter larang 
Atau Yang llegal 
Apakah anda menderita stres, tekanan mental dan saklt kepala yang 
berkepanjangan? Apakah anda memiliki kecenderungan untuk segera sembuh 
dari symptom- symptom tersebut menggunakan obat·obalan apotik dan 
resep dokter? Adalah sangat mudah menjadi sangat tergantung pada obat obalan 
atau alkohol dan menjadi seorang pecandu. Obal-obatan terlarang juga bukan 
merupakansolusinya 

Buatlah pilihan hklup yang sehat. lngal, apabila anda menggunakan alkohol, obat 
penenang atau obat-obatan terlarang lainnya untuk meredakan stres anda. anda Ieiah 
memberikan contoh yang buruk untuk anak·anak anda. Pertahankan diet yang selmbang 
dan beraktifitaslah. Olahraga adalah aktititas sehat yang akan membantu anda merasa baik 
secara tisik maupun mental. 

Cari lnformasi 
Ketahuilah mana obal-obatan dan sejenisnya yang tergolong sebagai obat-obatan terlarang dan !legal kokain. crack. 
mariyuana, opium, heroin dan amphetamines. Pelajarilah mengenai bahaya obat-obatan tersebut dan apa akibatnya 
terhadap tubuh manusia. Anda dapat membantu anak anda membuat suatu pilihan yang benar. Paslikan anak-anak 
menyadari bahwa menggunakan obat-obatan tertarang adalah illegal. Apabila mereka tenangkap menggunakannya , 
artinya mereka harus berhadapan dengan polisi, pengadilan hukum. kemungkinan kurungan penjara dan hukuman sosial. 
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Bantu Anak Untuk Menghindar Dari Bandar Narkoba 
Bantu anak untuk mengenaH bandar narkoba dan tempat operasi mereka. Bandar narkoba mungkin akan 
mengatakan kepada anak bahwa obat-obatan yang mereka jual akan membantu mereka untuk bela jar lebih 
baik dan lulus ujian. Mereka juga bisa saja membujuk anak-anak untuk mencoba obat-obatan tersebut. 
"sekali ini saja" atau mengatakan bahwa mereka tidak mungkin akan menjadi pecandu hanya dengan sekali 
mencoba. Paslikan anak anda mengetahui bahwa mereka seharusnya tidak mempedulikan nasehat tersebul 
karena efek samping dari obat-obatan tersebut memberikan efek yang berbe<la pada setiap Otang. 
Bantulah anak untuk mengatakan tldak pada narkoba . Dorong mereka untuk melakukan olah raga alau hobi 
lainnya dan ajarkan mereka untuk menggunakan waktu luang mereka dengan cara yang lebih kreatif. 

Waspada Terhadap Tanda~Tanda Penggunaan Obat~Obat Terlarang 
Walaupun terdapat symptom fisik dan symptom emosionaltertentu dari penggunaan narkoba, jangan tergesa-gesa 
menyimpulkan anak menggunakan narkoba masih ada sebab lain mengapa anak anda bersikap tidak semestinya. 

Tanda~Tanda/Perubahan Sosial Dan Emosional 
• Perubahan suasana hati yang bertebihan, rasa antusiasme yang tmggi, rasa marah. kekerasan. depresi. 
• Berbohongterus-menerusdanmencuri. 
• Menolak mengakui adanya efek berbahaya dari narkoba. 
• Menghindari Ieman-Ieman lama atau orang-Ofang yang mungkin akan mengungkapkan perubahan sikap dan perilakunya. 
• Merahasiakan panggilan tetepon 
• Berteman dengan orang.orang yang tidak ingin dikenalkan atau dipertemukan dengan anda. 
• Ber1ebihan datam menjetaskan keberadaan mereka. 
• Kehitanganmotivasi. 
· Tidaktertarikakankehidupansehari-hari . 
• Bermain peran disekolah. 

Tanda-Tanda/Perubahan Fisik 
• Mengantuk. 
• Tubuhgemetaran. 
• Matamerah, pupilyangmetebar. 
• Kehitangan perhatian akan kebers1han diri dan penampilan. 
• Berbicarayang meracau. 
• Kehilangan atau peningkatan selera makan. 
• Gerakantubuhyangtidakterkoordinasidenganbaik. 
• Lingkarandibawahmata. 
• Kebiasaantiduryangtidaksemestinya. 
• Batuk dannuyallgterusmenerus. 
• Penurunan berat badan. 

Basedon'l•vingwilhoul~-.a$llrie5olpa"''))llels 

developold by UNODC BARBAOOS and UNESCO CARNEIO. 
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HIDUP TANPA NARKOBA 
INFORMASI UNTUK PARA GURU 
Anak-anak sangat mudah percaya dan dipengaruhi oleh orang dewasa, guN dapat menjadi panutan untuk siswa 
dan mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan obat-obatan ter1arang, hallni menjadi sangat panting kelika 
anak-anak muda tidak memiliki keluarga yang suportif untuk membimbing mereka. Kemungkinan anak-anak muda 
harus menyesuaikan diri dengan tekanan yang diasosiasikan sebagai sebuah eksperimen dan dengan kehidupan 
dimasyarakat yang penuh tuntutan dan kompleks. Penggunaan obat-obatan ter1arang pada dasamya merupakan 
mekanisme untuk menyesuaikan diri dengan/atau melarikan diri dari rasa tidak aman. Guru diharapkan untuk 
membantu murid menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini dan bahwa masih 
banyak cara sehat lainnya untuk menghadapi situasi tersebut. 

Mengajar Anak Untuk Melindungi Diri Sendiri 
Memer1ukan rasa percaya diri yang tinggi pada diri seseorang untuk mengatakan !idak pada nar1<oba. 
Guru dapat membantu rasa percaya diri anak dan memper1<uat hubungan 
inter-personalnya. Mengajarkan toteransi sehingga terpancar dari sinar malanya, 
mengajarllan rasa percaya diri dengan cara mengajarkan anak unluk dapat 
menerima dirinya sendiri. membantu mereka untuk membedakan antara efek 
yang membantu dari obat-obatan dan konsekuensi berbahaya ketika 
mengkonsumsi obat-obatan ter1arang. Namun selain daripada ltu, sangat penting 
untuk mengajarllan para anak muda leknlk penolakan dengan cara mengajarllan 
bahwa tidak apa-apa jika kita mengatakan 1idak". 

Mengajarkan Anak Untuk Mengekspresikan 
Kreatifitasnya 
• Mengkoordinir Iomba seni dengan memberikan lema "hindari nar1<oba". 
• Mengajar1<an olahraga sebagai pilihan yang sehat bagi anak muda. 
• Mendesaln kaos dengan slogan mencegah narlloba dan HIV f AIDS 
• Mengumpulkan uang untuk kegiatan sosial untuk membantu anak jalanan 

yang menggunakan nar1<oba. 
• Berbagi pengetahuan yang disertai dengan permainan interaktil dan 

drama/roleplaying. 

Mengenali Tanda-tanda Bahaya 
Ada beberapa Ianda-Ianda awal yang terlihat jika anda mencurigai seorang murid 
menggunakan obat-obatan berbahaya namun pastikan bahwa tanda-tanda ini bukan 
akibat dari sebab lain. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa seorang murid 
menggunakan narkoba. 

Tanda-Tanda/Perubahan Emosional 

Your hfe Your commumty No place for drugs 
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UNO DC 
Kantor PBB Mengenai Obat-obatan Dan Kriminal 

Tallda-TandaJPerubahan Fislk 
• Matamerah. 

• Kecenderungan tertidur di dalam kelas. 
• Bicara yang lidakjetas. 
• Tldak adanya perttaUan dl dalam kelas. 

• Mudah lupa. 
• Menolak memperhatikan keberslhan diri dan penampllan pribadl, 

• Gemetaran dan gerakan tubuh yang tidak terKoordinasi. 

~;~ri:tn~~ Kepada Anak Tentang Obat-Obatan Terlarang 

Usia 5-7: muriel harus memiliki kemampuan petl9ambilan keputusan dan meogembangkan 
kebiasaan-kebiasaan sehatlainnya. Mereka juga harus mampu untuk merind atau meogenali 
efek negatif atas resiko mengkonsumsi obat-obatan ter1arang dan membedakan satu dengan 
lainnya. 

Usia 8-9: Muriel l'larus dapat menyebutkan dan mengidentifikasi obat-obatan yang permah 
mereka deogar dan bahaya akan penggunaan obat-obat terlarang. Mereka juga harus mampu mengemukakan 
mengenai bagaimana pengunaan obat-ot>atan diromah dan di masyarakat dapat mempengaruhi mereka. Murid juga 
harus mampu untuk mengetahui dimana seseorang bisa mendapatkan pertoloogan dari para pengguna narl<oba. 

Usia 10-12: Murid harus mampu mengidentifikasl alasan mengapa seseorang menggunakan narkoba dan 
membedakan antara situasl pengguna yang bereksperimen, pengguna sesekali, pengguna regular dan pengguna 
yang berat. Murid juga harus belajar mengenai hubungan antara HlV/AIOS dan penggunaaan obat-obatan terlarang 
dengan situasi yang membuat pengguna terekspose terhadap hal tersebut. 

Kurikulum yang disarankan 

Materi 1: Apa yang disebut dengan narkoba? Apa yang dimaksud dengan pecandu? Apakah akibatnya terhadap diri 
danmasyarakat? 
Materi 2: Apa yang disebut dengan obat-obatan alami (Cannabis, Opium dan COCA), elek sampinya dan apa yang 
harus dilakukan untuk mencegahnya? 
Materi 3: Apa yang disebut dengan obat-obatan semi-sintetis (morfin, heroin,kokain dan crack), efek sampingnya 
dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Apa yang dilakukan oleh korban jika mengalaml overdosis? 
Materi 4: Apa yang disebut dengan obat-obatan sintetis? (amphetamines, ekstasi, LSD, hypnotic sedative) apa efek 
samping darl obat-obatan lni pada otak dan kepribadian ses8011Jng? 
Materi 5: Apa hubungan antara penggunaan narkoba dengan HIVIAIOS? Bagaimana caranya mencegah HIV/AIDS? 
Materi 6: Apakan faktor-laktof resiko dari narkoba? Hallni termasuk didalamnya, kemampuan akademik, 
disfungsi keluarga dan kemudahan penggunaan narkoba. Apa saja faktor-laktor yang dapat 
melindungi diri kita dari haltersebut? Hal ini t8fTT'Iasuk didatamnya, dukungan keluarga dan masyarakat, 
pelbaikan materi dan edukasl tentang narkoba di sekolah. Bagaimana caranya seorang pemlmpin 
masyarakat berkontfibusi tertladap hallni? 

Materi 7: Aktirrtas ketefllmpilan hidup termasok didatamnya pmses pemb&lajaran datam menilal sesuatu, beradaptasi 
Gengan tekanan ~ngkungan kelompok sebaya, belajar berkata tidak pada nlllloba, tangkai'Hangkah yang dipef1ukan unluk 
memastikan seseorang agar tidak jatuh dalam jebakan bandar narl<oba dan tangkah-langkah befl<omitmen untuk bemenli 
meoggunakan narl<oba. 

BaM<! on "lMng Wllhoul On.ogt", • Hrift ot ~ ~ b)l UNOOC BARBADOS .nc1 UNESCO CAANEID, .nc!IN 
Pl'lmarysd!oai~Q....clon~~b)IU'Ieeart..doiNatlr!MICouncllonSubtunc:.~. 
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UNO DC 
Kantor PBB Mengenai Obat-obatan Dan Kriminal 

Apa Yang Harus Diketahui 
Oleh Para Remaja Mengenai 
Obat-Obatan Terlarang 

Secara teknis, obat-obatan teriarang adalah subtansl kimia ynag mervbah atau mempengaruhi fungsi dari tubuh manusia. 
Oleh sebab itu obat-obatan kesehatan merupakan obat-obatan teriarang, seperti juga rokok. kopi dan atkohol, namun 
demikian disini kita akan berfokus pada obat-obatan yang tidak bisa dibeli di toko obat atau yang disebut juga 
obat-obatanilegal. 

Banyak alasan mengapa orang menggunakan obat-obatan itegat. sebagian dari mereka menggunakannya untuk 
metarikan diri dari masalah mereka sementara yang tainnya karena rasa bosan, penasaran atau hanya ingin merasakan 
kenikmatan. Seseorang dapat merasa terpaksa menggunakan obat-obatan terlarang hanya untuk dapat menyesuaikan 
diri dengan ketompok tertentu. menunjukan pemberontakan atau ingin mendapatkan perhalian. 

Pengguna obat-obatan ter1arang dari berbagai macam latar belakang. Pria-wanita, tua-muda, miskin-kaya, 
pekerja-pengangguran, berasat dari kota-desa tidak menentukan. Obat-obatan ter1arang dapat berdampak kepada 
semua orang. Mariyuana (pot. grass, weed, ganja) biasanya dihisap datam rokok dan dl juat datam amptop coktat 
Amphetamine (termasuk Meth) dan ekstasi biasanya dijua! datam bentuk 
pit atau bias juga dalam bentuk bubuk yang dapat dicampurKan datam 
minuman. Pengguna dapat dengan mudah menetan atau meminumnya. 
Kokain, bubuk putih atau kecoktatan. biasanya di hisap metatui hidung 
sementara heroin umumnya diinjeksi kedatam tubuh menggunakan 
jarumsuntik. 

Masing-masing obat-obatan tertarang memitiki dampak yang berbeda 
terhadap tubuh. Wataupun efeknya bisa bervariasi bagi setiap pemakainya, 
namun secara umum mariyuana memberikan efek awat "High" atau paning, 
perasaan tenang, diikili dengan sensasi relaksasi. Amfetamin memberikan 
pasokan energi sehingga para penggunanya dapat terjaga tebih lama, bekerja 
dan berakrivitas lebih lama. Kokain dapat memberikan perasaan senang dan 
eforia ketika pertama kali digunakan, juga dapat membuat penggunanya 
melupakan rasa Ieiah atau lapar, walaupun efek-efek ini sangat 
hal tersebut tidak akan ber1ahan lama. Banyak orang merasa i 
setelahnya dan rasa saki\. Sangat umum bagi orang-orang yang menggunakan 
obat-obatan tertarang untuk ter1ihat bingung, mala merah, keringat bertebih dan 
tidak perduli atas penampilan fisiknya dan tentu sa)a selalu ada resiko untuk 
menjadipecandu. 

Obat-obatan tertarang memiliki efek samping fisikallainnya. Sebagai con toh, 
rokolc. mariyuana mengandung lebih banyak tar dari pada rokok normal, dimana 
meningkatkan resiko pengguna alas resiko penyakit kanker paru paru dan penyakit respiratori 
lainnya. Orang-orang yang menghisap kokain memiliki resiko atas rusaknya jaringan yang sangat 
rapuh dalam hldung. Menginjeksi obat-obalan tertarang dapat membuat pengguna terekspose 
terhadap berbagai penyakit menular (HIV/AIDS). Penggunaan obat-obatan tertarang secara 
umum dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti misalnya, malnutrisi. apatis, masalah 
menstruasi dan detak jantung yang tidak normal. 

Penelitian Ielah membuktikan bahwa orang-orang yang mulai merokok dan/atau meminum ""'h~ :~, ~::;:;;,;;;;;;--, 
mudah untuk bereksperimen dengan obat-obatan tertareng dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merokok alau 
minum-minumankeras. 
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M.-:::::::-~ \\' - ' J1 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
~ 'l' Dari Sudut Pandang Agama 

'--' -----------------------------------=--=----
A. Pencegahan Narkoba Dalam Sudut PandangAgama Islam 

Agama Islam baik dalam AI-Qur'an maupun Had its tidak secara 
langsung menyebut haramnya narkoba. Namun melihat bahaya 
yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba hampir sama 
dengan minuman keras, bahkan lebih dahsyat, maka ayat-ayat suci 
menyangkut minuman keras. 

1. Islam dan Hid up Sehat 
Kesehatan merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya hidup 
bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Sebagaimana Nabi 
Muhammad SAW bersabda: 
"Barang siapa diantara kamu damai hatinya sehat badannya 
dan punya makanan untuk sehari harinya, maka seolah-olah 
dunia seisinya dianugrahkan kepadanya " ( H.R.lbnu Majah) 

Menjaga kesehatan hukumnya wajib, karena jika badan sehat 
manusia dapat melaksanakan tugasnya dimuka bumi ini sebagai 
khalifah. Kesehatan disini meliputi kesehatanjasmani dan rohani 
lingkungan dan sumber sumber alam. Kesemuanya ini harus 
dijaga dan dilestarikan. Pencemaran lingkungan dalam hal ini 
adalah penyakit sosial yakni penyalahgunaan narkoba. 

Penyakit ini disebarkan oleh para pengedar yang tak bertanggung 
jawab terhadap narkoba maka sulit mengembalikan ke kondisi 
awal sebelum dia memakai narkoba tersebut. Sehingga bisa 
dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah bentuk 
perusakan terhadap diri sendiri dan keberlangsungan kehidupan 
manusia. Allah SWT menegaskan dalamAl-Qur'an an tara lain: 
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dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan 
1anganmu sendiri kedalam kebinasaan " ( Al-Baqarah 195 ). 

Selain itu Nabi Muhammad SAW banyak memberikan 
petunjuk maupun ajaran kepada umatnya tentang kesehatan. 
Dalam beberapa hadits antara lain: kewajiban menyingkirkan 
sesuatu yang menyakitkan. 

Singkirkanlah sesualu yang menyakilkan (koloran) dari 
}alan orang-orang muslim " (H.R. Al-Bukhori dan Muslim) 

Peringatan agar jangan memudharatkan orang lain: 

.. Janganlah membual mudharal pada diri sendiri dan pada 
orang lain". ( H.R. Ibnu Majah danAd-Daruquthni). 

Lingkungan yang baik: 
" ... Ada em pal kebahagian seseorang, yaitu istri yang sholeha, anak
anak yang berbakti, Ieman-Ieman sepergaulan (/ingkungan) yang 
baikdan mempunyai pengahasilan yang lelapdi negerinya ". 
(H.R.Ad-Dailami) . 

2. Islam Mcmandang Narkoba 
a. Al-Quran : 

SuratAI-Baqarah ayat 195: 
Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri 

dengan langanmu ke dalam kebinasaan " ( Al-Baqarah 195 ) . 
Surat An-Nisa ayat 29: 
" ... danjanganlah kamu membunuh dirimu Oangan mencapai 
sesualu yang membahayakan). Karena sesungguhnya Alllah 
Maha Sayang Kepadamu ". ( An-Nisa 29) 
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Surat AI-Maidah ayat 90: 
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminumlarak) 
khamm; berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib (dengan 
panah) adalah perbuatan ;yaitan. Maka jauhilah perbuatan
perbuatan itu agar komu mendapatkeberuntungan " ( Al-Maidah 90) 

b. Hadits 
I, Hadits Ummu Salamah berbunyi: 

Rasulu/lah SA W me/orang dari setiap barang yang 
memabukan dan yang melemahkan aka! dan badan " 
(H.R. Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud dalam 
Sunannya, dengan sanadyang shohih) 

2. Hadits Dai Jabir: 
Sesungguhnya Rasullullah SAW bersabda : Sesuatu 

yang memabukan, maka sedikitnyapun ljuga) haram " 
( H.R. Ahmad dan Imam yang empat) 

3, Hadits dari lbnu Uma : 
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Setiap yang 

memabukan adalah Arak dan setiap yang memabukan 
adalah haram " (H. R. Muslim) 

4. Had its riwayat Wail bin Hajar: 
Bahwa Thoriq bin Suwed bartanya kepada Nabi 
Muhammad SAW, ten tang khamar, maka beliau 
melarangnya, lalu ia menjelaskan: saya membuat khamar 
itu untuk obat. Maka Nabi bersabda: "Sesungguhnya 
khamar itu bukanlah obat, bahkan ia adalah penyakit " 
(H.R. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzy) . 

c. Pendapat Ulama 
Kata " Khamr " berasal dari kata khamara yang artinya 
menurut bahasa adalah " menutup ". Oleh karena itu makanan 
dan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang 
tertutup aka! sehatnya a tau terganggu disebut " khamr " . 
Dengan memperhatikan kata Khamr dan esensinya tersebut 

kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya 
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kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya 
(Khamr, Ganja, Ekstasi, Shabu-shabu, Putau dan sejenisnya) 
yang dapat memabukan, menutup aka! atau menjadikan 
seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan aka! pikirannya 
adalah haram. 

lbnu Taimiyah dalam kitabnya " As Siyasatu AI- syar'iyah 
menyebutkan bahwa 
" Hasyisy (narkoba) itu hukumnya haram dan orang yang 
meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang 
minum khmar " 

Ulama Hanafiyah berpendapat: 
Barang siapa memakan makanan/minuman hasyisy 

hukumannya adalah zindiq dan bid'ah ". 
Zindig adalah sikap seolah-olah sebagai orang beriman, 
padahal ia ( dalam hatinya) tidaklah demikian . 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyalahgunaan 
narkoba tanggal!O Shafar 1396 H/10 Februari 1976 M adalah 
sebagai berikut : 
I. Menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkoba 

dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang 
mengakibatkan rusak mental dan fisik seseorang, serta 
terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan 
nasional. 

2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DIU 
Jakarta tentang pemberantasan narkoba dan kenakalan 
remaja. 

3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha pemerintah 
dalam menanggulangi segala akibat yang timbul dari 
bahaya penyalahgunaan narkoba dan semacamnya. 

4. Menganjurkan kepada Presiden Rl agar berusaha segera 
mewujudkan Undang-Undang ten tang penggunaan dan 
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penyalahgunaan narkotika, tennasuk obat bius semacamnya 
serta pemberantasan hukuman terhadap pelanggarnya. 

5. Menganjurkan kepada Presiden RI untuk membuat instruksi 
yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan 
korban penyalahgunaan narkoba. 

6. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-Guru, Mubaligh 
dan Pendidik untuk memberikan pendidikan/penyuluhan 
terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan 
narkoba. 

7. Menganjurkan kepada organisasi keagamaan, pendidikan 
dan sosial serta masyarakat pada umunya terutama orang 
tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "perang 
melawan penyalahgunaan narkoba". 

3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba melalui 
Pendekatan Agama 

Pendekatan Psikoreligius (agama) adalah pendekatan 
penanggulangan baik berupa pencegahan (preventif), pengobatan 
(terapi), maupun penyembuhan/pemulihan (rehabilitasi) karena 
pada dasamya manusia memiliki kebutuhan spritual/kerohanian 
(Basic Spritual Needs). 

Bila kebutuhan dasar spritual tersebut tidak terpenuhi maka 
suasana hati akan gelisah dan mudah terperangkap ke dalam hal
hal negatif termasuk menggunakan narkoba sebagai pelarian 
atau tempat mencari ketenangan sesaat. Sedangkan bagi orang 
yang beragama kebutuhan dasar spritual tersebut bisa terpenuhi 
oleh keimanan dalam agamanya. Larson et.al (1990) yang 
dikutip dalam Prof. Dr. Dadang Hawari (2002) mengemukakan 
bahwa remaja yang komitmen terhadap kepercayaan dalam 
agamanya lemah!kurang, mempunyai resiko 4 kali lebih besar 
untuk cenderung menyalahgunakan narkoba dibandingkan 
dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Lebih lanjut 
Hawari (1990) dan Joewana ( 1994) menemukan bahwa ketaatan 
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beribadah dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana 
dikatakan diatas bahwa Pendekatan Psikoreligius bisa dilakukan 
dalam tiga jenis kegiatan penanggulangan dilihat dari waktu 
pelaksanaannya, yakni : dari waktu pelaksanaannya, yakni: 
a. Pencegahan (Prevention) 

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang 
perlu diperhatikan adalah sebab-sebab terjadinya 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Beberapa 
faktor sudah diuraikan dipembahasan sebelurnnya. 
Pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana konsep Islam 
dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? jawabannya pasti 
adalah berpegang teguh pada tali Allah, yaitu menjalankan 
agama dengan sebenar-benamya dengan selalu berpedoman 
pada AI-Qur'an dan Hadits, niscaya kita akan selamat. 
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya 
berbunyi: 

Sesungguhnya aku telah meninggalkan untukmu 2 
(dua) perkara, jika kamu berpegang pada kedua hal tersebut 
niscaya kamu akan selamat selama-lamanya yaitu: Al-Qur'an 
dan Sunah Rasul-Nya " (HR. Al Hakim) 

Dalam masyarakat modem seperti negara-negara barat, maka 
yang terjadi adalah ketidak pastian fundamental dalam 
hukum, nilai, moral dan etika kehidupan. Orang tidak lagi 
mempunyai pegangan hidup selain materi. Sehingga 
terjadilah kekosongan kebutuhan dasar spritual (Basic 
Spritual Needs) karena mereka menganut paham sekulerisme 
dan materialisme. 

Bagi umat Islam agar tidak terombang-ambing dan terbawa 
arus budaya barat yang boleh dikatakan " Drug Oriented 
Society, agar selalu waspada dengan selalu meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan untuk mencegah diri dari 
penyalahgunaan narkoba yangjelas-jelas diharamkan oleh 
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agama. Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba, 
langkah-langkah yang perlu diambi l an tara lain: 
a. Perlu ditanamkan pada anak!remaja sedini mungkin 

bahwa penyalahgunaan narkoba diharamkan oleh agama. 
b. Pendidikan agama khususnya yang menyangkut aqidah 

perlu sedini mungkin dilakukan agar anak mempunyai 
keyakinan yang kokoh dalam menghadapi segala macam 
dampak negatifdari arus globali sasi. 

c. Penyelenggaraan pendidikan juga perlu diadakan bagi 
seluruh anggota masyarakat melalui majelis-majelis talim 
dan lembaga dakwah lainnya. 

b. Pengobatan (Therapy) 
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berikhtiar dalam 
berobat karena segala penyakit itu pasti ada obatnya. Allah 
yang menurunkan penyakit dan Allah jugalah yang 
memberikan obatnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad 
SAW: 
" ... Setiap penyakit ada obatnya,jika obat itu tepa! mengenai 
sasarannya, maka dengan izin Allah penyakit itu sembuh" 
( H.R. Muslim dan Ahmad) 

Dalam pengobatanlterapi pecandu narkoba ada beberapa 
jenis terapi yang biasa dilakukan yaitu terapi medis, 
psikoterapi, terapi fisik, terapi psikoreligius dan lain-lain. 
Namun pada buku ini penekanannya pada terapi 
psikoreligius, sesuai dengan tujuan dan sasaran buku ini. 
Dalam konsep prinsip utamanya adalah berobat dan bertobat. 
Berobat artinya membersihkan racun yang ada pada tubuh si 
pecandu narkoba baik secara medis kedokteran maupun 
pengobatan altematif. Pengobatan altematif sudah banyak 
dilakukan melalui zikir dan do'a, sebagaimana yang 
dilakukan di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. 
Bertobat artinya mohon ampunan kepadaAllah tidak kern bali 

kepada dosa tersebut setelah proses penyembuhannya. 
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Karen a tidak jarang orang yang sudah melakukan pengobatan 
medis kemudian kembali menggunakan narkoba. Dalam hal 
terapi dengan pendekatan agama, maka do'a adalah obat yang 
paling baik bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi 
Muhammad SAW: 
" .. Sesungguhnya do 'a itu adalah senjatanya umat Islam " 

Sedangkan zikir adalah sumber utama pengobatan jiwa. Hal 
ini sesuai dengan gejala-gejala psikis yang timbul akibat 
penyalahgunaan narkoba seperti kegelisahan, stress, depressi 
dan gejala psikis negatiflainnya. Kaitan dengan zikir sebagai 
obat penenangjiwa,Allah SWT berfirman: 
" ... yaitu orang-orang yang beriman dan hati Oiwa) mereka 
menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingat/ah, hanya 
dengan berzikir (m engingat Allah) hati menjadi 
tenangltenteram " (Q.S. 13:28) 
Dasar dasar tersebut menjadi konsep terapi melalui 
pendekatan agama dan sudah terbukti keberhasilannya. 

c. Pemulihan (Rehabilitation) 
Tahapan berikutnya setelah pengobatan atau terapi adalah 
pemulihan/rehabilitasi, sebagaimana diterangkan diatas 
bahwa si pecandu narkoba cenderung kembali memakai 
kembali obat-obatan setelah mereka mendapat pengobatan. 
Sehingga setelah terapi perlu dilakuakan tahapan pemulihan 
baik fisik ataupun mental yang disebut rehabilitasi walaupun 
setelah tahapan ini juga bisa dilakukan apa yang disebut 
"After Care". 

Dalam tahapan rehabilitasi ini pasien diberikan perlakuan 
pemulihan dengan waktu tertentu dalam kondisi yang tertentu 
pula. Biasanya di tempat rehabilitasi disediakan pula tim 
medis, psikolog, psikaiter, rohaniawan/agamawan, pekerja 
sosial dan lain-lain. 

PEDOMAH PETUGAS PENYULUH P4GN 01 UNGKUNGAN PENDIOIKAH 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NAAKOTIKA NAStONAL 



Pasien mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
mengembalikan fungsi sebagai warga masyarakat yang 
normal dan juga dibelakangi dengan keterampilan
keterampilan untuk bekal mereka setelah kembali ke tengah
tengah masyarakat agar mereka dapat diterima bahkan 
dibutuhkan tenaganya. tengah masyarakat agar mereka dapat 
diterima bahkan dibutuhkan tenaganya. 

Dalam tahapan rehabilitasi, pendekatan agama juga amat 
diperlukan agar mereka lebih dekat dengan Allah SWT dan taat 
menjalani ibadah sebagai modal pencegah dari kekambuhan 
memakai obat. 

Perlu disadari bahwa pasien yang sembuh dari narkoba 
kembali menggunakan narkoba lebih disebabkan sikap 
mental. Oleh karenanya peran agama sebagai pedoman hidup 
perlu terus ditanamkan untuk memberikan tuntunan bersikap 
dan berperilaku positif. 

B. Pencegahan Narkoba Dalam Sudut Pandang Agama 
KristeApa KataAlk.itab Ten tang Narkoba/Napza? 

a. Kita tabu dari Alkitab bahwa Tuhan menciptakan tumbuh
tumbuhan yang baik untuk dimakan dan yang tidak baik untuk 
dimakan. Hal sedemikian ditemukan di taman Eden dan juga 
diluar taman Eden. Di taman Eden ada pohon pengetahuan 
yang baik dan yang jahat, yang Tuhan larang untuk dimakan 
oleh manusia. Diluar taman Eden, tanah menghasilkan semak 
duri dan rumput duri (baca: tumbuhan yang dapat merusak 
tubuh dan jiwa manusia) disekitar manusia. Jadi Tuhan 
mengizinkan tanah itu menumbuhkan tumbuhan yang baik 
dan yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Sarna halnya 
dengan cendawan. Dari begitu banyak jenis cendawan, 
diantaranya ada yang enak dimakan dan yang menyehatkan 
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dan ada yang mengandung racun yang sangat mamatikan (lima 
menit setelah dimakan, orang yang memakannya mati). Melihat 
kenyataan seperti itu, man usia sendiri yang harus menjaga dirinya 
terhadap hal-hal yang membahayakan dan dapat merusak dirinya. 
Untuk itu manusia harus punya pengenalan tentang tumbuhan 
mana yang baik dan yang berbahaya baginya. Tumbuhan yang 
berbahaya (walaupun itu secantik dan sekhasiat pohon 
pengetahuan yang baik dan yang jahat), Tuhan larang untuk 
dikonsumsi manusia, karena menghantar manusia ke kematian 
yang sia-sia. T umbuhan berbahaya yang berkhasiat tapi 
berbahaya sekarang dikenal dengan Ganja (Canabis/Mariyuana), 
tumbuhan Papaver Sornniferum (atau lebih dikenal dengan 
Opium), tumbuhan Koka. Benda-benda atau makanan maupun 
cairan yang diolah dengan menggunakan zat-zat dari tanaman ini 
tentu saja sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, jiwa dan 
pikiran. Sekali lagi manusia harus hati-hati dengan benda-benda 
itu man usia bisa masuk sendiri dalam percobaan yang membawa 
dirinya ke kematian. 

b. Tuhan mengaruniakan ilmu pengetahuan bagi manusia untuk 
mengolah, mengelola dan memodifikasi apa yang telah 
disediakan oleh Tuhan di dunia ini. Tetapi tidak semua hasil 
karya manusia itu diizinkan oleh Tuhan untuk digunakan 
manusia demi kehormatan Tuhan dan terutama demi 
kesehatan tubuh, jiwa dan pikiran man usia itu sendiri. Jenis 
narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan-bahan berbahaya 
yang sebut diatas adalah hasil karya manusia. Penggunaannya 
tidak boleh sembarangan dan tidak boleh disalahgunakan. 
Penulis Alkitab tidak mengenal benda-benda itu semua pada 
zaman mereka. Yang dikenal dalam Alkitab adalah anggur 
dan "yang memabukkan" (sering berupa minuman, tetapi 
juga berupa benda padat). Yang memabukkan itu dalam 
bahasa lbrani dinamai "sekar" . Kedalam sekar dapat 
digolongkan semua apa yang dikenal sekarang sebagai 
narkoba, napza dan bah an berbahaya. 

PEDOMAH PETUGAS PENYULUH P4GN 01 UNGKUNGAN PENDIOIKAH 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NAAKOTIKA NAStONAL 



Ajaran Agama Kristen Ten tang Narkoba/Napza 
a. Dari Alkitab diketahui bahwa penyalahgunaan sekar 

(narkoba/napza) sangat dilarang keras ditengah-tengah hidup 
umat Allah. Orang Kristen harus mendasarkan ajarannya 
tentang narkoba/napza kepada isi Alkitab tersebut. Pembahasan 
mengenai hal ini dalam dogmatika dan etika Kristen harus 
diperdalam, sehingga semua umat dapat bertindak dengan 
tegas dan dapat menghindarkan diri dari bahaya 
narkoba/napza. 

b. Pendapat umum mengatakan bahwa penyalahguna 
narkoba/napza akan membuat tubuh menderita penyakit yang 
akan menghantar diri orang tersebut kepada kematian. 
Menyalahgunakan narkoba/napza sama saja dengan bunuh diri 
atau membunuh orang lain secara pelan-pelan (tidak kentara) 
tetapi penyalahgunaan narkoba/napza bukan hanya merusak 
dan membunuh tubuh, melainkan juga merusak jiwa, pikiran, 
iman dan semangat orang yang menjadi korbannya. Oleh 
karena itu penyalahgunaan narkoba/napza sangat berkaitan 
dengan melanggar Hukum Taurat Tuhan yang mengatur: 
"Jangan membunuh!"(Keluaran 20: 13/Ulangan: 17).Yang 
dimaksud "membunuh" disini bukan hanya menghilangkan 
nyawa seseorang dengan pedang atau peluru, tetapi juga 
melakukan sesuatu terhadap seseorang secara sembunyi
sembunyi a tau terang-terangan sehingga nyawa a tau kehidupan 
seseorang rusak a tau hi lang. 

c. Panggilan umat Kristen ikut memberantas penyalahgunaan 
narkoba/napza juga sangat bersangkut paut dengan seruan 
Tuhan kepada umatnya yang mengatakan: "Kuduslah kamu. 
Sebab Aku, Tuhan, Allahmu, Kudus". (Imamat 19:2 ; bd 
20:7; 20:26). Kudus berarti bukan hanya "suci" tetapi hidup 
dikhususkan bagi Tuhan. Hidup kudus berarti benar-benar 
hanya menyembah dan mematuhi Tuhan saja dan tidak 
menyembah Allah lain. Narkoba/napza merusak hidup 
Kudus seseorang dan hid up kudus seluruh umat Tuhan atau 
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bahkan hidup kudus seluruh bangsa. Mengapa? Karena 
narkoba/napza membuat orang bertekuk lutut lutut kepadanya 
dengan zat adiktif (candu) yang ada didalarnnya. Semua yang 
terkait narkoba/napza dan masyarakat yang dibelenggunya tidak 
lagi kudus, melainkan busuk dan najis. Untuk mencegah 
kebusukan dan kenajisan itulah orang Kristen harus bertindak 
tegas memerangi penyalahgunaan narkoba/napza. 

Kata narkoba tidak tertera secara jelas dalam ayat-ayat suci 
agama Kristen Protestan dan Katholik, namun akibat dari 
narkoba tersebut dan penanggulangannya tertera dalam ayat
ayat suci yang ada. Dengan demikian para pengguna narkoba 
diharapkan dapat mengerti dan menyandarkan diri pada firman 
Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Ayat-ayat suci tersebut 
an tara lain sebagai berikut : 
I. Manusia adalah ciptaan Allah 

Kejadian 1: 27. 
"Maka Allah menciptakan manusia itu menwut gambar-Nya, 
menwut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 
perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka". 
Galatia 5: 1, 13. 
"Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh 
danjangan mau lagi dikenakan Kuk perhambaan ...... Saudara-
saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi 
janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai 
kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih" . 

Melihat ayat-ayat tersebut di atas terlihat bahwa umat Kristen 
yang telah ditebus dan dimerdekakan perlu berdiri teguh dan 
tidak jatuh dalam dosa, termasuk obat-obat bius dan narkoba, 
akan tetapi arahkanlah untuk melayani manusia dalam kasih. 
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Pengkotbah II : 9. 
"Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu biarkanlah 
hatimu bersuka dalam masa mudamu dan turutilah keinginan 
hatimu dan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala 
hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan". 
Amsal3:5 8 
"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan 
janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri". 
"Akui lah Dia dalam segala lakumu, maka la akan meluruskan 
jalanmu". 
"Jangan lah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, 
takutlah akan Tuhan danjauhilah kejahatan". 
" ltulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan akan 
menyegarkan tulang-tulangmu" . 
Amsal15:3 
"Mata Tuhan ada di segala tern pat, mengawasi orangjahat dan 
orang baik". 
Amsal17: 25 
"Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan 
hati ibunya". 
Amsal21: 17 
"Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, 
orang yang gemar kepada minyak dan aanggur tidak akan 
menjadi kaya". 
"Agama Katholik mengajarkan cintailah sesama manusia 
seperti engkau mencintai diri sendiri" . 
Ajaran tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang 
hams dibebaskan dan membebaskan diri dari kejahatan yang 
menghancurkan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. 
Penghancuran martabat manusia oleh narkoba dan 
penanggulangannya ditekankan pada aspek hakikat man usia, 
yaitu: manusia sebagai mahluk yang utuh, manusia sebagai 
mahluk berlingkungan dan manusia sebagai mahluk bebas 
atas tindakannya. 
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Yesaya 26: 19 
"Ya Tuhan, orang-orang Mu yang mati akan hidup pula, 
mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang 
yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak 
sorai sebab em bun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan 
melahirkan arwah kembali". 
Hal ini berarti bahwa keseluruhan manusia akan mengalami 
hidup abadi. 
Yohanes6:39 
"Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu 
supaya dari semua yang telah diberikanNya kepadaKU 
jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada 
akhirzaman". 
Roma 12: I 2 
"Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku 
menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagi persembahan yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati, 
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini , tetapi 
berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat 
membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik yang 
berkenan kepadaAllah dan yang sempuma". 
Roma10: 3 
"Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah 
dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran 
mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran 
Allah". 

a. Untuk Para Pengguna Narkoba 
Lukas21: 34 
"Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora 
dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan 
supaya hari Tuhanjangan dengan tiba-tibajatuh keatas dirimu 
seperti suatujerat" . 
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I Korintus 6 : 19 20 
"Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bai t Roh 

Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu 
peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu 

sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 

dibayar, karena itu muliakanlahAIIah dengan". 
Ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan secara khusus dalam 

pemeliharaan tubuh secara j asmani dan rohani dalam kaitan 

dengan penyalahgunaan dan pemakaian obat-obat terlarang 

(narkoba) . Demikian juga dengan fi rman Allah menyatakan 

bahwa pemabuk tidak masuk dalam kerajaan surga. 

1 Korintus 6: I 0 
" Pencuri , orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak 

akan mendapat bag ian dalam kerajaan Allah". 

Amsa123 : 29-30 
"Karena perbuatan orang tersebut merusak lingkungan, 

karena pengaruh minuman akan menimbulkan kejahatan atau 

perbuatan banyak dosa, baik terhadap sesama maupun 

terhadapA II ah". 

Kejadian 9: 21 
"Orang yang mabuk tidak mempunyai rasa malu sehingga 

mudah berbuat perkara-perkara yang hina dan keji". 

1 Raja-raja 20 : 16 
" Pikiran menjadi tumpul karena pengaruh obat sangat 

mengganggu susunan syaraf sehingga setiap perbuatannya 

tidak lagi dapat dikontrol dengan pikiran yang jemih, hal ini 

sangat berbahaya apabila orang-orang yang terkena 

mempunyai kedudukan penting karena seti ap keputusannya 

akan mencelakakan banyak orang". 

Galatia 5 : 11 
"Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan

perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tapi 

sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu". 
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Amsal16:6 
"Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena 
takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan". 
1 Petrus 3 : 11 
"!a harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, Ia 
harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya". 
Sirakh 19: 1 
"Buruh peminum tidak akan pemah kaya dan barang siapa 
menyebarkan yang kecil-kecillambat launjatuh miskin". 
Amsal23 : 31-33 
"Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik 
wamanya dan menyilau dalam cawan yang mengalir masuk 
dengan nikmat" . 
"Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan 
bisa seperti beludak". 
"Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu 
mengucapkan kata-kata yang kacau". 
Pengkotbah 5 : 11 
" Dan akhimya engkau akan mengeluh kalau daging dan 
tubuhmu habis binasa". 

b. UntukPara Pengedar 
SirakhS: 8 
"Jangan percaya kepada harta benda yang diperoleh dengan 
tidak adil, sebab tidak berguna sedikitpun pada hari sial". 
Lukas 12 : IS 
"Katanya lagi kepada mereka: berjaga-jagalah dan waspada 
terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang 
berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak akan tergantung 
pada semua itu" . 
Sirakh 21:8 
"Siapa yang membangun rumahnya dengan harta orang lain 
menyerupai seseorang yang mengumpulkan batu guna 
kubumya". 

PEDOMAH PETUGAS PENYULUH P4GN 01 UNGKUNGAN PENDIOIKAH 
PUSAT PENCEGAHAN BADAN NAAKOTIKA NAStONAL 



Sirakh 21: 1-2 
" Karena uang sudah banyak orang berdosa dan barang siapa 
berdaya upaya menjadi kaya, memalingkan muka antara 
rapatan dua batu tertancap pasak dan demikianpun dosa 
menyisip antarajual dan beli". 
Sirakh 27: 26-27 
"Orang yang menggali lubang akan terperosok kedalamnya, 
dan yang memasangjaring akan terjerat sendiri". 

c. Para Pengguna Yang In gin Kern bali Ke Jalan Yang Benar 
Sirakh 27: 27 
"Kejahatan yang dilakukan orang akan berguling di atas 
dirinya sendiri dan tak tahu dari mana datangnya. Hiduplah 
menurut perintah Tuhan dan jauhilah semua larangan-Nya, 
ingatlah akan akhir hidupmu, karena Tuhan Allah kita akan 
membalas semuanya menurut kehendak-Nya". 
Matius 9: 1213 
"Bukan orang sehat yang memerlukan Tabib, tapi orang 
sakit". 
" ... ... yang Kukehendaki ialah betas kasihan dan bukan 
persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil 
orang benar, melainkan orang berdosa". 
Mazmur 62 :2 
"Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada-Nya 
keselamatanku". 
1 Yohanes 2 : 28 29 
"Maka sekarang anak-anakKu tinggallah di dalam Kristus, 
supaya apabila Ia menyatakan diriNya, kita beroleh 
keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada 
hari kedatanganN ya". 
"Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu 
juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir 
daripadaNya". 
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l Yohanes 3 : 9 
"Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi ; 
sebab benih llahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat 
berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah". 
Matius 14 : 27 
" Yesus berkata kepada mereka: Tenanglah ! Aku ini , Jangan 
takut". 
Ayub5:17 
"Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, 
sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Maha 
Kuasa" . 
Kisah Para Rasul16: 31 
"Jawab mereka: percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan 
engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahrnu". 

d. Untuk Orang Tua, Lingkungan dan Ternan Sebaya. 
Orang tua perlu mendidik anaknya secara serius sedini 
mungkin, untuk itu firmanAIIah mengatakan: 
Amsa122 :6 
" Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, 
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari 
jalan itu". 
Amsall 0: 21,28 
"Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi 
orang bodoh mali karena kurang akal budi" . 
"Harapan orang benar akan menjadi suka cita, tetapi orang 
fasik menjadi sia-sia". 
Amsal1: 10, 13, 19 
"Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk 
engkaujanganlah engkau menurut". 
" Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan 
memenuhi rumah kita dengan barang rampasan". 
"Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba dengan 
keuntungan gelap dan mengambil nyawa orang yang 
mempunyainya". 
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Kisah Para Rasul20: 35 
"Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, 
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang
orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan 
Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih 
berbahagia memberi daripada menerima". 

C. PencegahanNarkoba Dalam Sudut PandangAgama Hindu 

Setiap man usia yang diciptakan ke dunia ini mempunyai tujuan 
utama yaitu menghindari kesengsaraan dan mencari kehidupan 
yang damai sejahtera. Sehubungan dengan itu maka tugas 
manusia adalah menghindari perbuatan dosa dan memutar roda 
kehidupan berdasarkan Dharma. 
I. Sebagai manusia ada kewaji ban yang harus sela lu 

dilaksanakan, seperti yang tertera dalam Bhagowadgita III, 
16. yaitu : 
"Evam pravartitam Chakram 
Na, nuvartayati, ha yah 
Aghayur indriyaramo 
Mogham partha sajivati". 
Terjemahan: 
"Ia yang tidak ikut memutar roda hidup ini selalu hidup dalam 
dosa. Menikrnati kehendak hawa nafsunya oh parta, ia hidup 
sia-sia". 
Seloka ini menjelaskan bahwa hidup yang tidak teratur dan 
memenuhi nafsu belaka tanpa melakukan tugas hidup dan 
kehidupan dengan sebaik-baiknya, maka hidup akan sia-sia 
dan merendahkan tingkatan kehidupan yang akan datang. 
Menuruti kehendak nafsu semata berarti mereka menuju 
kebahagiaan dan kedamaian semu, dengan mencari 
kenikrnatan yang dilarang oleh ajaran agama, seperti berfoya
foya, mengkonsumsi makanan terlarang, termasuk obat
obatan yang mengandung zat adikti f ( miras, narkoba dan lain
lain). 
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2. Untuk mencari kehidupan yang damai dan sejahtera, manusia 
hendaknya menghayati petunjuk Veda Sruti yang dinyatakan 
dalam kitab !sa Uponisad mantra satu yang berbunyi: 
"lsavasyam idam sarvam 
yat kincajagatyamjagat 
tena tyatena bhunjitha 
rna grdhah kasya svid dhanam". 
Terjemahan: 
"Tuhan Yang Maha Esa memiliki dan mengendalikan segala 
sesuatu yang ada di a lam semesta, baik yang bergerak maupun 
yang tidak bergerak. Karena itu hendaknya seseorang hanya 
menerima benda-benda yang dibutuhkan untuk dirinya dan 
Ielah disediakan sebagai jatahnya dan sebaiknya jangan 
menerima benda-benda yang lain yang bukan haknya". 
Narkoba dan rniras bukanlah benda yang dibutuhkan manusia 
untuk hidup damai sejahtera, melainkan akan mengak:ibatkan 
malapetaka, karena ia dapat mengakibatkan manusia mabuk, 
bingung, onar, liar dan menderita. Rg Veda Vlll.2.12 
menyatakan: 
"Hrtsu piraso yudhyante 
durmadaso na surayam". 
Terjemahan: 
"Para pecandu yang sedang mabuk akan berkelahi diantara 
mereka, menciptakan keonaran" . 

3. Dalam kitab suci agama Hindu Sarasamuccaya Sloka 256 
dijelaskan : 
"Janganlah hendaknya mengambil barang orang lain. Janganlah 
meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang, melakukan 
pembunuhan, berdusta, karena akan menghalangimu untuk 
menyatu dengan Tuhan". 

4. Slokantara, Sloka 16 menyebutkan: 
"Braima wadah sulapanam 
Suwama steyamewa ca 
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Kanyawighnam gurarwadho 
Mohapalakamucyate" . 
Terjemahan: 
" Mmn bunuh Brahmana , meminum minuman keras, mencuri 
emas, memperkosa gadis perawan dan membunuh guru ini 
dinamai dosa besar(malapetaka)" . 
Narkoba dan miras da lam kitab suci Veda di sebut 
"SURAPANAM" yaitu konsumsi yang memabukkan. Juga 
di sebut "MADYA" yaitu minuman beralkohol/berzat adiktif 
tinggi. Mereka yang mengkonsumsinya untuk pemuasan 
nafsu, tergolong melakukan "dosa besar" yang setara dengan 
perbuatan mencuri emas, membunuh pendeta maupun guru 
dan memperkosa gadis dibawah umur. 

5. Kitab suci Sarasamuscayajuga menyatakan: 
" Brahmaghna ca sarape ca core 
bhagnavrate cate, 
niskrtirvihita sadbhih krtaghne 
nasti niskrtih" . 
Terj emahan: 
" Brahmaghna artinya membunuh sang brahmana dan 
menghilangkan brahma mantra, tidak mengindahkan beliau; 
surapa artinya mengkonsumsi alkohol/miras/narkoba!zat 
adi ktif lainnya; orang yang menj alankan brata tidak 
dibenarkan mengkonsumsi alkohol/miras/narkoba!zat adikti f 
lainnya; tidak boleh mencuri ; baghnabrata namanya jika 
melebur (membatalkan) brata; san gat besar dosanya" . 
Oleh karena itu, orang yang hidupnya terikat oleh candu dan 
alkohol ("BAHUMAYINAM") adalah tergolong orang jahat 
yang tak layak mendapat kehormatan (Saramuscaya 325) 
serta dianggap orang yang berada diluar go longan, di sebut 
"CANDALA" (Slokantara 22). 

6. Dalam Mandukya Upanisada lll , 4 I -42 disebutkan bahwa: 
"Utseka udadher yadvat 
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Kusagrena ikabinduna 
Manaso nigrahas tadvad 
Bhaveda pari khedatah" 

Terj emahan: 
" Pikiran dapat dibawa di bawah pengendali an, hanya dengan 

usaha yang terus menerus tanpa henti , seperti yang diperlukan 
untuk menguras lautan , setetes demi setetes dengan bantuan 
se lembar daun rumput kusa". 

" Upayena nigrehniyad 
Yiksiptam kamabhogayoh 
Suprasannam !aye ca iva 
Yatha kamo layastatha" 

Terj emahan: 
"Pikiran yang diganggu oleh keinginan-keinginan dan 
kenikmatan-kenikmatan , demikian pula pikiran yang 
menikmati kesenangan akan " kelupaan sepenuhnya" (laya) 
hendaknya dibawa di bawah disiplin yang sempuma dengan 
membangkitkannya dengan sa luran yang semestinya. Karena 
keadaan yang setengah sadar atau kelupaan (laya) itu sama 
berbahayanya dengan gangguan dari keinginan" . 

7. Dalam kitab suci Atharwa Weda XX 81.1 disebutkan: 
"Na papa traya rasiya" 
Terj emahan: 
" Kita tidak harus mengalah kepada sifat-sifat yang buruk dan 
perbuatan j ahat ya ng membuat ke hidupan menj adi 
menderita/neraka". 
Melihat Sloka tersebut di atas j elas lah bahwa penggunaan 
narkoba oleh man usia akan membawa kehidupan yang tidak 
baik di dunia dan akan merupakan penghambat jalan menuju 
kesurga . 

8. Dalam Sarasamuccaya 4 di sebutkan: 
" Bahwa dian tara semua mahluk hidup, hanya yang dilahirkan 
sebagai man usia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan 
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baik ataupun buruk, leburlah segala perbuatan buruk ke dalam 
perbuatan baik , scbab itulah gunanya menjclma menjadi 
manusia". 

Bhagawad Gita XVII.2 1 menyebutkan: 
"Sadarilah bahwa kehidupan yang singkat ini adalah mengcmban 
misi meningkatkan kualitas kehidupan menuju yang lebih baik 
dan memenuhi nafsu tanpa batas adalah neraka penderitaan". 

9. Bagi pecandu tidak lagi memiliki daya untuk membedakan 
antara baik dan buruk, benar dan salah, bahkan mereka akan 
menjadi pembenci , termasuk terhadap dirinya sendiri, penuh 
penderitaan. Di dalam Kitab Bhagawad Gita sloka XVI 18 20 
menyatakan: 
" Dengan kebiasaan yang buruk ini (ia) membohongi dirinya 
sendiri dengan keakuan, kekuatan, kesombongan, nafsu dan 
kemarahan; membenci Aku yang ada dalam j asmani mereka 
sendiri danjasmani yang lainnya" . 
" Mereka yang kejam dan pembenci ini , adalah man usia yang 
paling hina di dunia ini , yang Aku campakkan berkali-kali ke 
dalam kandungan raksasa". 
" Te rj e rumu s ke da la m ka ndun gan raksasa , ya ng 
terbingungkan ini , dalam beberapa kelahiran yang tidak akan 
pemah mencapai Aku, sehingga mereka j atuh ke jalan yang 
paling rendah, wahai Kuntiputra". 

I O.Setiap orang yang ingin menghindari kesengsaraan dan hidup 
damai sej ahtera hendaknya selalu berbuat di jalan Dharma, 

berlindung dan bersembah sujud kepada Hyang Widhi Wasa 
serta berserah diri meraih kas ih-Nya. 

D. PencegahanNarkoba Dalam Sudut PandangAgama Budha 

Setiap man usia yang lahir ke dunia ini mempunya i tujuan utama 
yaitu menghindari kesengsaraan/penderitaan dan mencapai 

kehidupan yang damai sej ahtera. Sehubungan dengan hal itu 
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maka tugas manusia adal ah menghindari perbuatan tercela dan 
melasanakan perbuatan baik!perbuatan terpuji yaitu dengan 
mengamalkan Buddha Dharma. 

Dalam agama Buddha Si la merupakan dasar utama dalam 
pelaksanaan ajaran agama, mencakup semua perilaku dan sifat
sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral dan etika agama 
Budha. 
I. Pancasila Buddhis terdiri dari 5 (lima) latihan moral yaitu: 

a. Menghindari pembunuhan mahluk hid up. 
b. Menghindari pengambilan barang yang tidak diberi oleh 

pemiliknya. 
c. Menghindari perbuatan asusi la. 
d. Menghindari ucapan yang tidak benar. 
e. Menghindari segala minuman keras yang dapat 

menyebabkan lemahnya kewaspadaan. 
2. Agama Buddha dalam pandangannya tentang narkoba, 

menyebutkannya dengan istilah yang terdiri dari 4 kosa kata, 
yaitu: 
a. Sura; sesuatu yang membuat nekat, mengacu pada 

minuman keras yang mengandung alkohol. 
b. Meraya; sesuatu yang membuat mabuk/kurangnya 

kewaspadaan, seperti minuman keras yang memabukkan. 
c. Majja; sesuatu yang membuat tidak sadarkan diri, seperi 

ganja, morphin. 
d. Pamadatthana; yang menjadi dasar kelengahan/kecerobohan. 

3. Pelanggaran Sila kelima dari Pancasi la Buddhis yaitu 
menghindari segala minuman keras berbunyi: 
"Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam 
Samadiyami". 
Artinya: 
"Aku bertekad akan melatih diri menghindari minuman keras 
yang dapat melenyapkan lemahnya kesadaran". 
(Paritta Suci, 24) 
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4. Ajaran Sang Buddha: 
" Appamado amtapadam , pamado maccuno padam , 
appamatta na miyanti , ye pamatta yatha mata". 
Artinya: 
" Kesadaran adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan 
adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak 
akan mati , tetapi orang yang Jengah seperti orang yang sudah 
mati". (Dhammapada, 2 1) 

5. Kebahagiaan sebagai akibat dan kesadaran batin adalah 
kebahagian yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan sesaat, 
seperti yang diperoleh dari obat-obatan, atau minuman yang 
menimbulkan ketagihan. Dalam kitab suci Dhammapada 
dikatakan: 
"Etam Visesato natva, appamadamhi pandita, appamade 
pamodanti, ariyanam gocare rata" . 
Artinya: 
"Setelah mengerti dengan jelas, orang bij aksana akan 
bergembira dalam kewaspadaan dan bergembira dalam 
praktek para ariya" . (Dhammapada, 22) 

6. Dalam Sigalovada Sutta disebutkan tentang adanya enam 
saluran pengeluaran yang memboroskan kekayaan, yang 
harus dihindari oleh seorang umat Buddha. Saluran 
pengeluaran itu adalah: 
a. Ketagihan minuman keras a tau arak. 
b. Sering mengunjungi tempat pelesiran. 
c. Sering berkeliaran dijalanan pada waktu yang tidak Ia yak. 
d. Gemarberjudi. 
e. Pergaulan yang tidak baik. 
f. Kebiasaaan bemalas-malasan. 
Selanjutnya dikatakan terdapat 6 (enam) bahaya dari 
ketagihan minuman keras yaitu: 
a. Harta akan habis. 
b. Sering bercekcok dengan orang Jain . 
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c. Mudah terserang penyakit. 
d. Watak baik akan hi lang. 
e. Menampakkan diri secara tidak pantas. 
f. Kecerdasan menurun. 
(Riwayat Hidup Buddha Gotama, 241-242) 

7. Para pecandu narkoba adalah mereka yang lemah dari rasa 
"hiri" dan "ottapa" yaitu malu berbuat jahat dan takut akan 
akibatnya. 
Untuk itu kotbah Sang Buddha kepadaAnanda yaitu: 
"Ananda, kebiasaan-kebiasaan yang baik (sila) tujuannya 
adalah untuk tidak menyesal dan manfaatnya adalah tiada 
penyesalan" . (Angutara Nikaya, V.l) 

8. Dalam Maha Manggala Sutta dikatakan : 
"Arati Virati papa, majjapanacasannamo, appamado ca 
dhammesu etammanggalamuttamam" . 
Artinya: 
"Menjauhi tak melakukan kejahatan, menghindari minuman 
keras, tekun melaksanakan dharma, itulah berkah utama". 
(Paritta Suci, 30) 
Dengan melihat ayat-ayat suci di atas, jelaslah bahwa 
minuman keras yang beralkohol dan memabukkan, termasuk 
narkoba, dilarang dalam agama Buddha. 
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Tak Selamanya 

Bunga, 
Tak selamanya ia mekar 

Mungkin esok layu ! 

Air, 
Tak selamanya ia jernih 
Mungkin !usa keruh ! 

Jembatan, 
Tak selamanya ia kokoh 

Mungkin rubuh minggu depan ! 

Narkoba, 
Tak selamanya membawa nikmat 

Tapi pasti akan suram ! 
Pelan, 

Perlahan, 
Sedikit demi sedikit, 

Bak racun yang menggerogoti badan 

Hid up 
Tak selamanya berjalan mulus 

Mungkin tahun depan ia berkendala ! 
Tapi, 

bukan narkoba 
Jalan pintas semua ini 

Oleh: Galuh Sekar Putih 
Kelas XII IPA 3, SMAN 68 JAKARTA 
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