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l:f;l(!l PENGANTARI 

Masyarakat telah semakin menyadari mengenai besamya 

ancaman yang dihadapi saat ini dan waktu ke depan, 

yaitu semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba. Sebagai perwujudan dari kesadaran dan 

keprihatinan masyarakat akan bahaya yang mengancam 

tersebut, maka keikutsertaan masyarakat dalam upaya 

pencegahan penanggulangannya sangat di perlukan. 

Pemerintah telah bekerja keras melakukan pencegahan 

penyalahgunaan narkoba, hal ini perlu didukung oleh 

masyarakat; dan masyarakal harus menyadari bahwa upaya 

pencegahan perlu dilakukan sedini dan seefeklif mungkin, 

lelapi mereka selalu dihadapkan pada pertanyaan " Dimana 

kila mulai dan bagaimana caranya " 

Alas dasar kebutuhan tersebul, Badan Narkolika 

Nasional menerbitkan kembali buku dengan berjudul 

"Apa Yang Bisa Anda Lakukan dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba", buku ini Ielah dilerbilkan 

sebelumnya pada lahun 2003. Dalam hal tersebut Badan 

Narkotika Nasional memandang perlu diterbitkan buku 

tersebut karena kebutuhan masyarakal akan infom1asi yang 

berfokus pada upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh 



warga masyarakat pada kelompok sasaran yang berbeda, yaitu 

anak-anak remaja, kelompok sebaya, orang tua, sekolah, tokoh 

masyarakat, media massa, dan tempat kerja, serta memuat 

bagaimana cara menyusun rencana kerja program pencegahan 

termasuk evaluasi program pencegahan, siapapun yang 

terpanggil untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan 

penylahgunaan narkoba. 

Sebagai akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat 

bermanfaat dan dapat membantu menggerakan masyarakat 

untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, November 2009 

Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN 
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Permasalahan 
Penyalahgunaan Narkoba 
(Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya) 





Sebagian besar dan permasalahan narkotika, 
obat psikotropika dan bahan berbahaya (yang 

disebut Narkoba dalam buku ini), adalah ketidak 
mampuan manusia untuk dapat menangani Narkoba 
dengan benar. 

Narkoba adalah bagian hidup kita sehari-hari. 
Memang narkotika dan obat psikotropika merupakan 
zat yang berguna dalam bidang pengobatan, tetapi 
dalam kenyataannya zat- zat ini sering disalahgunakan 
yang menimbulkan kerusakan fisik, mental dan emosi 
selain kerusakan kehidupan dan kesejahteraan umat 
man usia. 

Masalah Penvalahgunaan Narkoba bisa dicegah. 
Pencegahan tergantung pada Anda! 



Masalah Narkotika, Obat 
Psikotropika dan Bahan Berbahaya 
(Narkoba) 

Masalah penyalahgunaan Narkoba ten1s 
menjadi permasalahan global , mewabah hampir 
semua bangsa di dunia ini, mengakibatkan kemati an 
jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan kelmirga 
dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan 
nasional. 

PBB mengatakan bahwa Narkoba sedang 
mencabik-cabik masyarakat kita, mem icu aksi-aksi 
kejahatan, menyebarkan penyakit seperti AIDS, dan merenggut 
nyawa kaum muda serta masa depan kita. PBB menambahkan, 
"Kini diperkirakan ada 190 juta pengguna narkotika di seputar 
dunia. Tidak ada satu negara pun yang terluput. Dan tidak ada 
satu negara pun yang sanggup memberantas sendiri perdagangan 
narkotika dari kawasan negaranya. G loba lisasi perdagangan 
Narkoba menuntut penanganan secara internasional." 

FAKTA DAN ANGKA 

Di Indonesia, ancaman Narkoba dewasa ini sudah sangat serius 
dan memprihatinkan dilibat darijumlah, proporsi penyalahgunanya, 
jenis dan jumlah Narkoba yang disalahgunakan dan diedarkan 
secara gelap. 

Data kasar menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan 
Narkoba di Indonesia meningkat tajam dan terus benambah. 
Buktinya, jumlah pasien di Rumah Sakit Ketergantungan Obat 



(RSKO) meningkat 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dan 2 kali 
lipat dalam 2 tahun terakhir, dimana sebagian besar pasiennya 
berusia 15-25 tahun . 

Pada saat ini, masalah Narkoba sudah merambah ke semua 
lapisan masyarakat. Fakta yang paling mengganggu adalah bahwa 
usia awal perkenalan dengan bermacam-macam zat-obat menjadi 
semakin mudah. Survei pada tahun 1994, usia mengenal ganja, 
memakai opium dan zat-zat terlarang lainnya adalah II tahun. 
Survei pada tahun 1997 pada lokasi yang sama, menemukan 
bahwa usia pengenalan semakin muda, yaitu menghisap rokok (6 
tahun), zat halusinogen (I 0 tahun), obat psikotropika (I 0 tahun), 
dan opium ( 13 tahun). 

Data yang diperoleh dari jalanan juga menunjukkan bahwa 
anak-anak usia 7 tahun telah menghi rup uap !em (ngelem). 
Asessmen mutakhir yang ada menyimpulkan bahwa tingkat 
penyalahgunaan Narkoba pada kelompok ini cukup tinggi. Di 
kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, dapat diasumsikan 
bahwa 30-40% anak-anak jalanan memakai zat-zat adiktif yang 
mempengaruhi kerja otak seperti !em, pil-pil psikotropika, alkohol 
dan ganja. 

Dengan proporsi penduduk anak remaja dan pemuda sekitar 
40% dari 21 0 juta, merupakan sasaran empuk pemasaran gelap 
Narkoba. Keempukan pasar Narkoba di Indonesia bisa dilihat dari 
jumlah Narkoba yang disita di Bandara Soekarno-Hatta dengan 
puluhan kilogram heroin dan Methamphetamine HCL (shabu) dan 
ribuan butir pi! ekstasi yang hendak diselundupkan ke Indonesia. 
Akibat terus diserbu pasokan Narkoba, pecandunya pun terus 
meningkat. 

Dengan maraknya pecandu Narkoba dalam dua tiga tahun 
belakangan ini , sepertinya tidak ada rumah sakit yang tidak 



merawat pecandu Narkoba baik akibat langsung dari kecanduannya 
maupun akibat yang terjadi pacta organ tubuh, tidak terkecuali 
di paru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah 230 
pasien pecandu yang dirawat di rumah sakit di Jakarta: Diagnosa 
terbanyak adalah pneumonia, TB paru, HIV positif; dan pecandu 
narkot ik dengan suntikan mempunyai risiko kematian 7 kali lebih 
tinggi dari populasi umum pacta kelompok umur yang sama. 

Terdapat tanda-tanda bahwa peningkatan j umlah infeksi 
HIYsedang terjadi di Indonesia. Dimana pen ingkatan tersebut 
tampak eksponensia l: jumlah kasus baru HIY· yang berasal dari 
pengguna Narkoba suntik yang terdeteks i pacta pertengahan 
awa l tahun 200 I hampir sam a besar dengan j umlah seluruh yang 
dilaporkan pacta tahun-tahun lalu. Pengalaman negara-negara lain 
menunjukkan bahwa penggunaan obat suntik merupakan metode 
transmisi nomor dua setelah hubungan seksual untuk penyebaran 
HIY/AIDS. Di negara-negara sepert i Thailand, Indi a dan Myanmar, 
prevalensi HIV pacta penyalahguna Narkoba suntik diketahui 
meningkat pesat dari no I sampai 50 persen a tau lebih dalam waktu 
setahun atau kurang. 

Akibat Penyalahgunaan Narkoba 

N arko ba ctapat menggerogoti segenap struktur masya
rakat, sepert i rayap yang menggerogoti balok kayu pacta sebuah 
rumah. Agar masyarakat manusia berfungsi dengan layak, 
dibutuhkan keluarga yang stabil , pekerja yang sehat, pemerintah 
yang dapat dipercaya, aparat penegakan hukum yang jujur, dan 
warga negara yang taat hukum. Narkoba merusak semua unsur 
fundamental ini. 

Akibat penyalahgunaan Narkoba yang tragis 
dan nyata bisa dilihat dari pecandu sendiri ..... 



" Seorang yang meraih kesenangan palsu, suka berhalusinasi , 
dengan sistem saraf pusat dan sel-sel otak yang rusak dan daya 
ingatnya terganggu, suka mengunci diri , atau berpaling pada tindak 
kejahatan atau pelacuran , dengan sistem reproduksinya rusak, dan 
akhirnya meninggal akibat overdosis a tau akibat AIDS." 

Narkoba lebih parah dari pada bandit. Para 
bandit mengacungkan pistol di depan wajah 
korbannya dan mengancam, "Pilih uang atau 
nyawa" 

" NARKOBA MERAMPAS KEDUANYA" 

arkoba merusak kesehatan fisik, psiki s dan mental seseorang 
Akibat yang san gat fatal adalah kematian. 

Perlu diketahui Bahwa .. .. 

.... Penyalahgunaan Narkoba merusak kesehatan seseorang baik 
secara jasmani, mental maupun emosional. 

• Penyalahgunaan Narkoba merusak susunan saraf pusat 
dan mengakibatkan kerusakan sel otak yang irreversible, 
kerusakan hati, jantung, ginja l, paru-paru dan organ 
lainnya. 

• Pecandu dengan suntikan mempunyai resiko kematian 
tujuh kali lebih tinggi dan populasi umum pada kelompok 
umur yang sama. 

• Penggunaan jarum suntik bergantian oleh pengguna 
Narkoba suntikan (IDU) adalah cara yang paling efektif 
menularkan HIV, virus penyebab AIDS. 



~ Penyalahgimaan Narkoba menimbulkan gangguan pada 
perkembangan normal seseorang, daya ingat, perasaan, 
persepsi dan kendali diri . 

• Karena penggunaan Narkoba akan diikuti oleh perubahan 
pikiran, perasaan ·dan perilaku maka hal-hal yang dalam 
kondisi normal tidak akan dilakukan seseorang, setelah 
memakai Narkoba tersebut tidak ada yang tidak mungkin 
ia lakukan tennasuk melukai atau membunuh orang. Orang 
menjadi tidak lagi dapat bertindak secara rasional. 

• Penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan meningkatnya 
kejahatan, kekerasan, dan kriminalitas. Kokain, khususnya 
bila digabungkan dengan alkohol, dapat membangkitkan 
perilaku penuh kekerasan dalam diri seseorang yang 
berwatak lembut. 

~ Konsumsi Narkoba dalam kandungan dapat mengakibatkan 
bayi yang baru lahir menderita cacat dan kelainan bawaan 
serta merusak mental (psikis) maupun jasmani (fisik). 

~ Para pengguna Narkoba tiga atau empat kali lebih cenderung 
mengalami kecelakaan di tempat kerja. 

~ Penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan kemiskinan. Tidak 
ada pecandu yang dapat mengharapkan kehidupan yang 
pantas. 

~ Penyalahgunaan Narkoba merusak karir seseorang. Narkoba 
dan karir tidak bisa berjalan bersama. 

~ Kerusakan paling parah akibat Narkoba adalah di keluarga. 
Kehidupan keluarga yang tidak berfungsi normal berkaitan 
erat dengan penyalahgunaan Narkoba dan akhimya memecah 
belah keluarga yang harmon is. 



AKIBAT MASALAH NARKOBA 

Penyakit AIDS 
paru-paru, ~ 

jantung, hepatitis 

Hunuh diri ~ 

" Gangguan mental 

Kekerasan 
+ 

AKIBAT 
NARKOBA 

... 

Overdosis/ 
" Kematian 

+ Kriminalitas 

~ l'utus 
Sekolah 

Kecelakaan lalu lintas/tempal kerja 

Kita tidak akan sanggup membayar kerugian akibat 
kehancuran atas begitu banyak keluarga, penganiayaan 
terhadap begitu banyak anak, gangguan keamanan dan 
kerugian sumber daya manusia, karen a Narkoba. 



Efek Ekstasi 
• Pengguna ecstasy sering harus minum 

obat·obatan lainnya untuk meng
hilangkan reaksi buruk yang timbul 
pada dirinya. Hal ini menyebabkan 
denyut nadinya menjadi cepat, serta 
akan menimbulkan paranoia dan 
halusinasi. 

• Efek Jainnya dari penyalahgunaan 
ecstasy adalah: diare, rasa haus yang 
berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, 
pusing, gemetar tak terkontro\, denyut 
nadi yang sanga t cepat, mual, muntah, 

hilangnya nafsu makan. 

Efek Shabu 
• Shabu mengakibatkan efek 

yang san gat kuat pada jaringan 
sya raf. Pemakai shabu secara 
mental akan bergantung dengan 

zat ini dan penggunaan yang 
terus menerus dapat merusakan 
otot jantung dan bahkan men
yebabkan kematian. 

• Shabu sanga t berbahaya karena 
perilaku yang menjurus pada 
kekerasan merupakan efek 
langsung-da ri penggunaannya. 
Bahkan sering menyebabkan 
impotensi , halusinasi , kerusak~ 

an hati, ginjal , jantung, dan 
kematian. 

Efek Mariyuana 
• Akibat penggunaan ganja adalah: 

hi langnya konsentrasi, kehilangan 
keseimbangan dan koordinasi n1buh, 
berkurangnya sirkulasi darah ke 
jantung, rasa cemas, gelisah dan 
panik, depresi, kebingungan atau 

halusinasi . 



Mitos Lawan Nyata 
Hingga ki ni masih terasa bahwa masih banyak mitos dan 

misinformasi yang ada di kalangan masyarakat Indonesia mengenai 
Narkoba, seperti berikut ini: 

X Ada Narkoba yang berbahaya, ada yang tidak. 
0 Kenyataannya ... semua Narkoba berbahaya dan menimbulkan 

kerusakan fisik, mental, emosi apabila digunakan tidak sesuai 
dengan aturan pemakaiannya. Rokok saja membahayakan, 
apalagi Narkoba. Secara fisio logis organ tubuh yang paling 
ban yak dipengaruhi adalah syarafpusat (otak dan sumsum tulang 
belakang), organ-organ otonom (jantung, paru, hati , ginjal). 
Penyalahgunaan Narkoba juga meni mbu lkan ketergantungan 
fisik dan/a tau psikologis. lnilah sebabnya mengapa perlu untuk 
berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum minum obat. 

X Narkoba membantu melupakan masalah 
0 Kenyataannya ... Menyalahgunakan Narkoba hanya dapat 

menolong orang melupakan masalahnya untuk sementara saja, 
bukan menghilangkan masalah. Narkoba menyebabkan tubuh 
dan pikiran menderita karena efeknya yang sangat merusak. 

Narkoba tida k akan memecahkan masalah bahkan justru 
menambah 

X "Semua orang menyalahgunakan Narkoba. " 
0 Kenyataannya ... Alasan in i pada umumnya dipakai oleh 

pecandu untuk diterima kelakuannya. Walaupun masalah 
Narkoba ini sudah memprihatinkan .. 

Masih banyak orang di dunia ini ya ng tidak menya
lahgunakan Narkoba. Mereka lebih bahagia dan pro-duktif 
daripada pemakai. 



X Menya/ahgunakan Narkoba bisa menolong orang menikmati 
hidup. 

0 Kenyataannya .... Seorang pecandu Narkoba tidak dapat 
berfungsi secara normal dalam hidupnya. Seorang pecandu 
Narkoba akan terus memerlukannya, supaya dapat hidup 
normal dan dengan takaran yang semakin hari semakin ban yak. 
Seorang pecandu Narkoba tidak mampu menghadapi dan 
bergaul dengan normal dengan keluarganya , temannya, dan 
masyarakat sekitarnya. 

Apakah kehidupan dengan penuh penderitaan yang 
dimaksud " menikmati hid up"? 

X Penya/ahgunaan Narkoba hanya me/ukai si pemakai. 
0 Kenyataannya .... Pada umumnya si pemakai Narkoba adalah 

korban utama pengaruh buruknya, tetapi .... pengaruh buruk 
dan akibatnya tidak hanya terbatas pada diri pelakunya, namun 
juga pada keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga 
korban Narkoba menderita, perusahaan dimana ia bekerj a 
akan terpengaruh dengan hilangnya produktivitas, pekerjaan 
terbengkalai , sering tidak masuk ketja, meningkatnya biaya 
kesehatan. Pihak-pihak tersebut terakh ir turut memikul beban 
moral, sosial dan ekonomi dari masa lah penyalahgunaan 
Narkoba. 

Jadi banyak pihak menjadi " Korban" penyalahgunaan 
Narkoba dan bukan si pemakai saja. 

X Mencoba Narkoba sekali saja, lidak menimbulkan ketagihan 
0 Kenyataannya .... Sekali mencoba Narkoba bisa ketagihan 

seumur hidup. Sekali ketagihan, efek ketagihannya secara 
kejiwaan tidak akan hilang seumur hidup. Jalan terbaik 
menghadap i Narkoba adalah dengan tidak mencobanya sama 
sekali. 



Sekali mencoba Narkoba akibatnya korban bisa terbelenggu 
seumur hidup! 

X Penggunaan ganja sekali-sekali tidak akan menyebabkan 
ketagihan. Ganja adalah jenis Narkoba yang aman karena 
berasa/ dari tanaman dibanding dengan rokok dan minuman 
keras. 

[;;] Kenyataannya .. .. Mariyuana adalah zat yang san gat berbahaya. 
Berbeda dengan minuman keras yang biasanya keluar dari 
tubuh dalam 24 jam karena water-soluble, mariyuana adalah 
fat-soluble, yang berarti zat psikoaktifini mengikat pada bagian 
lemak tubuh (biasanya pada otak dan sistem reproduksi) dan 
dapat dideteksi sampai 30 hari sesudah penggunaan. 

Penelitian menunjukkan bahwa mariyuana menggangu daya 
ingat dan mempengaruhi fungsi kognitif, fungsi sistem 
reproduksi, sakit jantung, paru-pam, kelenjar endokrin, dan 
mengurangi daya tahan tubuh sehi ngga menyebabkan pemakai 
mudah terinfeksi penyakit. Mariyuana mengandung zat 
penyebab kanker lebih daripada rokok yang paling kuat. Pada 
umumnya, ganja adalah pintu gerbang menuju ke penggunaan 
Narkoba lainnya. Kebanyakan pecandu berat Narkoba mulai 
bereksperimen dengan ganja. 

X Hanya seorang yang /emah yang dapat menjadi pecandu 
[;;] Kenyataannya.. Seorang pecandu menjadi lemah melalui 

kecanduan mereka. Orang-orang menggunakan Narkoba 
dengan alasan yang berbeda tela pi tidak pernah ada seseorang 
yang menggunakan Narkoba untuk menjadi seorang pecandu. 

II 



lnteraksi Tiga Faktor 
Penyebab Penyalahgunaan Narkoba 

Permasa lahan penyalahgunaan Narkoba merupakan permasalah
an yang demiki an kompleks dan merupakan hasil interaksi tiga 
factor yaitu factor I ) Narkoba send iri ; 2) indi vidu; dan 3) lingkungan 
sos ia l. 

Scbelum melaksanakan strategi-strategi 
pcncegahan yang efekti f, 
pcrlu dimu lai terlcbih dahulu dengan 
pengenian tentang penyebab
penycbab yang membuat seseorang 
mcnyalahgunakan narkoba dan zat 
ad iktif lain nya. 

12 

Tanpa mcngc lahui 
pcnycbab penyalah
gunaan Narkoba, 
program-program 
pcnccgah menjadi 
kcgiatan "/tit or mi~·s ". 



Faktor-Faktor Penyebab 
Penyalahgunaan Narkoba 

Sumbcr: Prevention Plus n (Tools for Creating and Sustaining Dru~H·"ree 
Communities). Office for Substance Abuse Prcvenlion !OSAPJ 

KETERSEDIAAN NARKOBA 

Meningkatnya penyalahgu naan Narkoba disebabkan oleh tersedianya 
Narkoba dimana-mana (di permukiman, sekolah, kampus uni versitas, 
di warung-warung kecil). Pada umumnya, apabila di suatu tempat 
Narkoba itu mudah diperoleh, maka di lingkunga n itu akan banyak 
pula dijumpai korban penya lahgunaan Narkoba. 

Peningkatan permasa lahan penyulundupan dan peredaran gelap 
Narkoba dewasa ini sudah memprihatinkan. Keempukan pasar 
Narkoba di Indones ia bi sa dilihat dari jumlah Narkoba yang 
disita dalam 3 tahun terakhir ini. Penyulundupan heroin, kokain. 
Ecstasy (3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) dan 
Methamphetamine Hydrochloride (lce/shabu) tents meningkat. 

13 



Indonesia sudah menjadi daerah pemasaran gelap Narkoba dan 
sebagai produsen, bahkan terkenal sebagai produsen ekstasi terbesar 
di dunia. Kultivasi gelap ganja di beberapa propinsi masih tetap 
bermasalah. 

Maka penegakan hukum perlu dilakukan secara terpadu dengan 
menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas 
dan konsisten. 

P£RDACANCAI~'f 

Pt~"\'EU.ISDUPAN G EI..AP 

SUMB ER DAN JALUR I'EROAGANGA.."i/ 
Pt:."iVELUJ'/I>I!PAN CELAP KOKAIN 

SUMit:RioJAI,.UII 
Pl:KDAG~'<GA~ 

~t: -.:n:LU/I'Dl.PA,"(:t:U.P 

lltii:Ol:< 

SIJ-'IBER D"N JAI.li R PERDACANGAXI 
PENYELUSDUPAN GEI.AP PREKURSOR 



FAKTOR INDIVIDU 

Aspek Kepribadian Ciri-ciri yang dianggap sebagai faktor 
pcndahulu dari riwayat penyalahgunaan Narkoba pada sese
orang antara lain: 

• Tingkah laku antisosial scperti 

Kepribadian ingin melanggar; 
Sifat memberontak; 
Melawan apa saja yang berbau otoritas 
Menolak nilai-nilai yang tradisional 
M udah kecewa 
Sifat tidak sabar 

• Kecemasan dan Depresi - Karena tidak mampu menyelesai
kan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi , maka 
orang melarikan diri ke penyalahgunaan arkoba. 

Aspek Pengetahuan, Sikap dan Kepercayaan - Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa anak remaja yang bersikap positif 
terhadap penyalahgunaan Narkoba kemungkinan besar cenderung 
menggunakan Narkoba daripada orang yang bersikap negatif. 
Hasil penelitian ini mendukung perlunya pendidikan pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba mulai dari masa kanak-kanak sebe lum 
nilai-nilai dan sikap yang negatif telah terbentuk atau sebe lum 
anak-anak sudah mencoba-mencoba. 

Ketrampilan b.erkomunikasi menolak tekanan ternan 
sebaya (Peer Resistance Skill~) Ora ng yang trampil 
berkomunikasi dan membuat keputusan kemungkinan besar lebih 
mampu menolak tekanan teman sebaya daripada yang tak trampil. 
Faktor Genetik - Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 
genetik!keturunan berperan terhadap penyalahgunaan khususnya 
minuman keras. Akan tetapi sejauh mana faktor ini berperan dalam 
penyalahgunaan Narkoba masih dalam penelitian. 
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FAKTOR SOSIAL- BUDAYA 

• Kondisi Kelu arga/orangtu a 

:. Hubungan yang kurang dekat antara orangnm dan anak atau 
kurang komunikasi menyebabkan anak mencari pengganti 
(subst itusi) dan kompensasi ke da lam teman kelompok 
sebaya dimana anak mulai "berkenalan" dengan Narkoba. 

:. Has il peneli tian menunjukkan anak mempunya i risiko 
menjadi anak dengan kepribad ian dan perilaku antisosial 
yang lebih tinggi apab ila dibandingkan dengan anak yang 
dibesarkan dalam keluarga tanpa di sfu ngsi. Beberapa 
contoh disfungsi ke luarga yang menggambarkan ganggu
an dalam kondisi keluarga itu sendiri seperti: 

+ kematian orangtua 
+ kedua orangtua bercerai/pisah 
+ hubungan kedua orangtua tidak harmon is 
+ suasana rumah tangga yang tegang 
+ suasana rumah tangga tanpa kehangatan 
+ orangtua sibuk dan jarang di rumah 
+ orangtuamempunyai ke la inan kepribadian (personality 

disorder) 

• Pengaruh Teman Kelompok Se baya 

:. Perkenalan pertama dengan Narkoba umumnya dari teman 
kelompok. 

+ Pengaruh teman kelompok ini dapat menciptakan 
keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang ber
sangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman 
kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama 
dengan Narkoba, juga menyebabkan se-seorang 
tetap menyalahgunakan Narkoba, dan menyebabkan 
kekambuhan (relapse). 



+ Keinginan untuk diterima sesama anggota kelompok 
dan keinginan untuk bersatu dalam subkultur ini makin 
kuat, 

+ Ternan kelompok sebagai kompensasi kurang dekat 
hubungan orangtua dan anak, kurang perhatian dan 
pengawasan perhatian dan pengawasan. 

• F'aktor Sekolah. 

~ Sekolah merupakan tempat d imana anak-anak berada 
selama siang hari, dimana mereka berkumpu l dengan 
kelompok sebayanya, yang dapat menjad i suatu ajang 
perkenalan terhadap penyalahgunaan Narkoba. 

~ Pengaruh sekolah yang tidak langsung terhadap penyalah
gunaan Narkoba adalah: 

I. Tidak ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan 
Narkoba 

2. Peraturan tata tertib sekolah yang berkaitan dengan 
Narkoba tidak dijalankan secara konsisten. (Ka lau 
terjadi pelanggaran, si pelaku tidak segera ditindak 
dengan tegas tapi adil dan bijaksana) 

3. Sistem kontrol yang kurang ketal 

4. Cara mengajar yang kurang menyenangkan 

5. Materi yang kurang memadai tentang pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba. 

FAKTOR LAIN 01 LINGKUNGAN 

• Pengaruh iklan atau promosi melalui media Massa 

~ Promosi atau iklan obat yang berlebihan akan membentuk 
drug-oriented society, yaitu beranggapan rasa sakit dapat 
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segera disembuhkan dengan cara menggunakan obat-obatan, 
dan menjadi salah satu faktor penyebab masalah Narkoba. 
Hal ini didorong oleh iklan obat yang menunjukkan efek 
sembuh atau kerja obat segera sesudah penggunaan, yang 
bisa membentuk sikap adanya "sebutir pi! untuk setiap 
badan yang sakit". Dengan penduduk yang tergolong besar, 
Indonesia merupakan potensi pasar yang cukup kuat bagi 
industri obat-obatan. Ditambah dengan tingkat pengetahuan 
yang masih tergolong rendah, maka masyarakat menj adi 
sasaran empuk industri obat-obatan. 

111 Berbagai penel it ian menunjukkan bahwa dalam kebanyakan 
program TV atau video, minum minuman keras dan 
merokok diperlihatkan sebaga i hal yang wajar bahkan 
dapat dipakai sebagai perilaku model, yang tentu mudah 
ditiru o leh anak- anak kecil dan remaja. 

111 Tidak ada satu iklan obat bebas (over-the counter drugs) 
yang memenuhi pedoman periklanan obat bebas. Contoh: 
sa lah satu ketentuan: !klan obat tidak bo leh menunjukkan 
efeklkerja obat segera sesudah penggunaan, namun banyak 
iklan obat bebas langsung menunjukkan sakit segera 
sembuh setelah minum obat. 

• Masyarakat Modern 

111 Banyak kondisi dalam kehidupan modern ini 
meningkatkan kecemasan dalam diri individu. Tuntutan 
akan prestasi misalnya dan perubahan-perubahan sosial
budaya dan ekonomi sebagai konsekuensi modernisasi 
dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan stress. 
Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya dipandang sebagai 
obat untuk mengatasi stress tetapi sudah merupakan 
bagian dari pola hidup modern yang serba kompleks. 



CHECKLIST 0 
APAKAH ANAK ANDA AKAN MENOLAK 
NARKOBA? 

Anak Mana Yang Paling Berisiko? 

Kepribadian ingin rne langgar 

Mel a wan apa saja yang 
berbau otoritas 

Mudah kecewa 

Cemas dan Depresi 

Bersikap positiftentang 
penyalahgunaan Narkoba 

Kurang trampil menolak penawaran 

Tekanan ternan Kelompok sebaya 

Kedua orangn1a bercerai/pisah 

Suasana rumah tangga 
yang tegang 

Orangtua sibuk dan jarang 
di rumah 

Tidak ada kebijakan yangjelas 
berkaitan dengan Narkoba. 

Tersedianya Narkobalgampang 
mendapatnyalharganya relatifterjangkau 

Promosi/ iklan obat 
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Sifat memberontak 

Menolak ni lai-nilai yang 
tradisional 

Sifat tidak sabar 

Kurang trampil berkomunikasi 

Faktor genetik (Keturunan) 

Harga diri rendah 

Hubungan yang kurang dekat 
antara orangtua dan anak 

Hubungan kedua orangtua 
tidak harmonis 

Suasana rumah tangga 
tanpa kehangatan 

Orangtua mempunyai kelainan 
kepribadian (personality disorder) 

Pelaksanaan kebijakan kurang 
tegas 

Pelaksanaan Hukum Narkoba 
lemah 

Kelainan fisik dan mental 



TANTANGAN 
Janganlah hanya menonton 

dan membiarkan semua ini terj adi . 
Lakukanlah sesuatu! 

( 
.. .... ,. . . ·...:~ 

r...., . Ji.,; 
. ;;....,. -" . 

Apa yang dapat Anda 
lakukan? 

PENCEGAHAN ... 



PENCEGAHAN APA ITU? 
PENCEGAHAN ADALAH MELAKUKAN 
SESUATU SEBELUM MASALAH MUNCUL 





Pet~cegahafl penyalahgunaan Narkoba adalah seluruh usaha 

yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan 

gelap Narkoba. Berdasarkan prinsip dasar Ekonomi tentang 
permintaan (demand) dan persediaan (Supply), se lama pennintaan 
itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu 
berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk 
pasarnya. lni lah artinya pencegahan. Melalui program pencegahan 
yang komprehensiftermasuk program: (1) informasi dan advokasi, 
(2) pendidikan , (3) pengadaan kegiatan alternatif lain, (4) deteksi 
dan intervensi dini serta (5) peran aktif masyarakat, anak-anak 
dapat dibantu menolak penawaran dan mencegah diri dari masalah 
Narkoba. 

Pencegahan meliputi ..... 

~ Peningkatan kesehatan dan budaya hidup sehat baik fisik 
maupun mental berlandaskan kei manan dan ketaqwaan; 

~ Pendewasaan kepribadian; 

~ Peningkatan harga diri , rasa percaya pada diri sendiri ; 

~ Peningkatan hubungan intra dan interpersonal dan kemam
puan sosial dan 

~ Memperkuatsektor-sektor lingkungan seperti ke luarga, sekolah, 
masyarakat yang dapat dukung meni·ngkatkan kesehatan dan 
mengembangkan kepribadian generasi muda. 

MENCEGAH JAUH LEBIH MUDAH 
DARIPADA MENGOBAT/ 
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TUJUANPENCEGAHAN 

Adalah membantu generasi muda berkembang menjadi anggota 
masyarakat yang produktif dan sehat melalui cara : 

• Peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga 
terhadap penyalahgunaan Narkoba; · 

• Pendidikan pencegahan untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang bahaya Narkoba, mengembangkan ketrampilan 
pribadi dan sosial dan menumbuhkan sikap dan perilaku untuk 
menangkal pengaruh negatifNarkoba; 

• Peran aktif masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba. 

TUJUAN KHUSUS PENCEGAHAN 
adalah .......... . 

• Membantu seseorang untuk: 

• 

Meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan/ 
permasalahan 
Meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan 
yang baik 
Meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri 
Meni ngkatkan budaya hidup sehat baik fisik maupun 
mental , berlandaskan keimanan dan ketaqwaan 
Meningkatkan kemampuan sosial (berkomunikasi) 
Meningkatkan kemampuan menolak tekanan untuk me
nyalahgunakan Narkoba 

Meningkatkan 
dan keluarga 
pencegahannya. 

kesadaran dan 
tentang bahaya 

pengetahuan masyarakat 
masalah Narkoba dan 



• Meningkatkan peran serta masyarakat dan keluarga dalam 
penanggulangan dan pencegahan masalah Narkoba. 

Mengapa Pencegahan ? 

0 Pencegahan dapat mengembangkan hid up 
• Dapat meningkatkan kualitas hid up melalui pengembangan 

kesehatan individu dan lingkungan. 
• Hidup sehat membanl\1 mencegah penyakit yang pada 

akhimya dapat mencegah 

0 Pencegahan itu murah 

• Upaya-upaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan 
akibat buruknya penyalahgunaan Narkoba antara lain, 
pul\ls sekolah , kriminalitas, cacat mental dan fisik 
kecelakaan, penyakit-penyakit seperti hepatitis, penyakit 
janl\lng, paru-paru dan ginjal , dan HIV/AIDS. 

• Keberadaan masalah sosial akibat penyalahgunaan 
Narkoba ini berarti menimbulkan biaya sosia l yang sangat 
besar. 

0 Biaya pengobatan dan rehabilitasi korban narkoba san gat 
rna hal. 

Contohnya: Biaya perawatan pneumonia pada pengguna 
narkotik I 0 kali lebih tinggi daripada pneumonia pada 
kelompok bukan pengguna narkotik. Perawatanya pun lama, 
seki tar 2 bulan . · 

0 Kegiatan pencegahan lebih mudah dilaksanakan dan lebih 
menyenangkan. 

• Bekerjasama dengan orang-orang yang terlibat dalam 
kegiatan pencegahan memberi kesempatanuntuk membagi 
dan bertukar pikiran pengetahuan dan ketrampilan dengan 
orang lain. 
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• Upaya pencegahan juga memberi kesempatan bagi 
seseorang agar menjadi lebih kreatif dan dapat 
bereksperimen tentang berbagai konsep dan pendekatan 
pencegahan barn serta pada akhimya dapat menentukan 
apa yang baik dan efekti f. 

• Pencegahan itu efektif menghindari anak-anak dari masalah 
penyalahgunaan Narkoba. 

• Survei National Household di Amerika Serikat menunjuk
kan bahwa program pencegahan yang terdiri dari 
infon11asi dan pendidikan, berhasi l menurunkan jumlah 
korban Narkoba dari 25 juta pada tahun 1979 ke 12.8 juta 
pad~ tahun 1995, dengan penurunan sekitar 50% dalam 
15 tahun. Pencegahan penya lahgunaan Narkoba juga 
membantu menurunkan kasus-kasus HIV/AIDS, penyakit 
menular seperti STD 

KONTINUUM 
Program Penyalahgunaan Narkoba 

lnfonnasi - Pendidikan- Ahtmatif - lnterwnsi - Ptngobatan -Rthabi~tasi 

Bubft lnmC'Oba- Sudah bagian dati 
~na roba pyabidup 
(Non~ I (EI:ptrirnmtM) (lmqral part ol 

Puuma kali 
g11nabn 

Nwtoba 
(lltitial Dnl& Uw ) 

liftstyltl 

Pemakaian bdang·li.lldang 
tOcasiofaall 
Freq.eat UstJ 

~yalaltgunaan 
Naril:oba 

(l>ru&Ab.st) 

PftMtihataan 
hidllpbdwls 
Nar\oba 

(Maint~oll>ntt: 
Fm-Ufe) 



Keterangan Skema. Bagi anak-anak dan generasi muda 
yang belum mengenal Narkoba, program-program pencegahan 
yang dapat digunakan untuk mencegah mereka dari masalah 

penyalahgunaan Narkoba adalah program informasi, penyu luhan, 
pendidikan, dan a lternatif. Untuk anak-anak yang baru pertama 
kali menggunakan Narkoba atau yang sudah mulai mencoba
coba dan menggunakan Narkoba kadang-kadang, atau Narkoba 
sudah menjadi bagian dari hidup mereka , digunakan program 
intervensi seperti konseling perorangan dan keluarga penyalahguna 
Narkoba , serta bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Namun, 

penerangan dan pendidikan pencegahan tentang bahaya Narkoba 
dan pendidikan pengembangan individu (life skills) seperti 
keterampilan berkomunikasi , keterampilan meno lak tekanan ternan 
sebaya, dan keterampilan mengambil keputusan yang baik, tetap 
terus dilakukan. Bagi yang penyalahg una Narkoba memerlukan 

pengobatan dan rehabilitasi sosial untuk kembali kepada masyarakat 
dengan keadaan sehat dan produktif. 

Pencegahan Meliputi 

© 
Primer (l'riJwuy l'rrrtlllioo) 
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Pencegahan Primer (Primary Prevention) 
• Tujuan. Pencegahan yang bertujuan mencegah untuk 

menghindarkan di ri dari pengaruh lingkungan kehidupan 
penyalahgunaan Narkoba. 

• Sasaran . Pencegahan primer ditujukan terutama kepada para 
anak-anak dan generasi muda yang belum menyalahgunakan 
Narkoba, baikdidalam lingkungan sekolah/ lembaga pendidikan 
maupun diluar lingkungan sekolah/ lembaga pendidikan. 

• Pencegahan juga ditujukan kepada semuasektor masyarakat 
yang mempunya i potensi membantu generasi muda mencegah 
penyalahgunaan Narkoba seperti tokoh masyarakat, para 
orangtua, para guru , organisasi pemuda, Lembaga Sosial 
Masyarakat, kelompok masyarakat, dan lain-lai n agar mereka 
mengetahui dan menyadari masalah Narkoba di tempat 
sehi ngga mereka waspada dan tergugah. 

• Kegiatan. Kegiatan pencegahan primer terutama di laksanakan 
dalam bentuk pcnyuluhan, penerangan dan pendidikan 
seperti: 

Penyuluhan tatap muka: ceramah dan diskusi , sarasehan, 
seminar. 
Media massa cetak (sural kabar, leafl et, brosur, bu lletin, 
poster, sticker dll). 
Penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang 
bahaya masalah Narkoba kedalam kegiatan-kegiatan 
masyarakat seperti PKK, organisasi pemuda, arisan, 
pengajian , pertemuan rutin tokoh masyarakat, pertemuan 
rutin di sekolah, dll. 
Pendidikan pencega han dengan mengintegrasikan 
pendidikan (drug education) ke dalam kurikulum SO, 
SMP dan SMU keda lam mata ajaran seperti IPA, Biologi , 
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Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan 
Pendidikan Agama. 
Pendidikan para orang tua tentang mengasuh anak yang 
baik dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

Kegiatan alternatif atau pengganti juga adalah sa lah satu 
kegiatan pencegahan primer untuk membantu mengembangkan 
diri atau mengaktualisasi diri dan mencega h penyalahgunaan 
Narkoba. Contoh kegiatan pengganti adala h o lah raga, kesenian, 
keagamaan, kerajinan tangan, usaha ekonomi produktif, hobby, 
kelompok bermain, dan la in-l ain . 

Pencegahan Sekunder (Secondary prevention) 
Tujuan . Pencegahan yang bertujuan untuk menghindarkan 
diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan 
Narkoba. 

Sasaran . Pencegahan sekunder diti'tjukan terutama kepada 
para anak-anak yang sudah mulai mencoba-coba Narkoba, baik 
didalam sekolah/lembaga pendidikan maupun di luar seko lah, 
serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak
anak agar berhent i dari penyalahgunaan Narkoba sebe lum 
terlambat. 

Kegiatan. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan 
pada. Kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang 
menyalahgunakan Narkoba, konseling perorangan dan 
keluarga bermasalah penyala hgunaan Narkoba , bimbingan 
sosial melalui kunjungan rumah. Namun , penerangan 
dan pendidikan pencegahan tentang bahaya Narkoba dan 
Pendidikan Pengembangan individu (life skills) seperti 
ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan mcnolak tekanan 
ternan sebaya, dan ketrampilan mengambil keputu san yang 
baik, tetap terus dilakukan. 
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Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention) 
Tujuan. Pengobatan korban Narkoba dan pemulihan 
kondisi fisik , psikis, mental, moral dan sosial bekas korban 
penya lahgunaan Narkoba dengan tujuan untuk mencegah 
jangan sampai mereka kambuh atau " relapse" dan terjerumus 
kembali kedalam masalah penyalahgunaan Narkoba. 
Pencegahan tertiary dilaksanakan untuk membantu korban 
Narkoba kembali kepada masyarakat dengan keadaan sehat 
dan produktif sehingga dapat menjalankan fungs i sosialnya 
kembali dalam masyarakat. 

Sasaran. Pencegahan terrier ditujukan terutama kepada korban 
Narkoba dan bekas korban Narkoba (ex-addicts) dan sektor
sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkoba 
untuk menghindarkan dir i melanjutkan penyalahgunaan 
Narkoba. 

Kegiatan. Kegiatan pencegahan tertier terutama dilaksana
kan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap 
yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya; 
pencipataan lingkungan sos ial dan pengawasan sosial yang 
menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan 
bekas korban Narkoba ; pengembangan minat, bakat dan 
ketrampilan bekerja bekas korban Narkoba; bantuan pelayanan 
penempatan kerja; pembinaan orang tua, keluarga, teman 
sebaya, para guru dan masyarakat dimana korban tinggal, agar 
siap menerima bekas korban dengan baik, memperlakukanya 
dengan wajar dan turut membina dan mengawasinya jangan 
sampai bekas korban kembali kedalam penyalahgunaan 
Narkoba . 



PROGRAM PENCEGAHAN 

Pencegahan meliputi empat program dasar yaitu: 

0 PROGRAM INFORMASI 

• Penyebaran informasi yang tepat, 
terpercaya dan objektif berdasarkan 
fakta dan ilmu pengetahuan, tentang 
bahaya Narkoba. 

• Masyarakat memerlukan informasi 
yang tepat untuk mengambil ke
putusan yang benar. Mereka perlu 
diberikan informasi mengenai bahaya 
Narkoba. Mereka perlu keterangan 
mengenai sumber-sumber pencegahan 
dan tempat-tempat pengobatan serta 
rehabilitasi bagi korban Narkoba. 

• Penyuluhan masyarakat bisa dalam 
bentuk kampanye melalui berbagai 
jenis dan bentuk media elektronik 
seperti radio, televisi komputer, 
media cetak seperti surat kabar, 
leaflet, booklet, brosur, bi ll boards, 
spanduk, sticker, kalender, dan 
media tatap muka seperti seminar, 
penataran, diskusi, pelatihan, dialog 
dan pertemuan kelompok. 

BAHAYA 

• Perlu berhati-hati dalam pemberitaan infonnasi pada 
generasi muda. Jangan membuat sensas i tentang 
kemungkinan-kemungkinan efek jenis Narkoba tertentu 
pada si pengguna, sebab remaja yang menyukai bahaya 
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atau membanggakan keberanian, akan makin tertarik pada 
Narkoba itu. Oleh karena itu, cara menakut-nakuti (Scare 
Tactics) hanya efektifpada keadaan yang sangat terbatas. 

6 PROGRAM PENDIDIKAN 

• Pendidikanmengenai pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba adalah 
suatu proses dua arah di mana pe
ngembangan kemampuan belajar 
dan pendewasaan adalah lebih 
penting dari pada penyampaian 
fakta atau informasi. 

• Diberikandalamsuatu lingkungan 
yang memungkinkan terjadinya 
proses belajar yang terstruktur. 

• Tujuanya adalah meningkatkan kemampuan seseorang 
dalam hal mengambil keputusan, penjemihan nilai-nilai 
dan juga perkembangan diri pada kemampuan untuk 
mengatasi tekanan batin untuk mencapai kesadaran diri. 
Kegiatan-kegiatan pendidikan pencegahan Narkoba di
laksanakan dalam berbagai bentuk seperti penjernihan 
nilai-nilai, peningkatan ketrampi lan berkomunikasi , 
latihan-latihan tentang pengambilan keputusan , kursus 
orangtua, dan lain-lain. 

@ PROGRAM PENGADAAN KEGIATAN ALTERNATIF 
LAIN 

• Pemberian pilihan lain berupa kegiatan atau hobby atau 
pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan. 
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• Menyediakan berbagai kegiatan 
dan fasilitas sebagai kegiatan 
pengganti atau pilihan lain dapat 
membantu mengembangan diri 
atau mengaktualisasi diri. Kegiatan 
alternatif ini dapat berupa berbagai 
bentuk kesenian, olahraga, atau 
kegiatan sos ial masyarakat, ke
karyaan dan lain-lain. 

0 PROGRAM INTERVENSI 
• Usaha untuk menolong seseorang yang 

sedang bermasalah atau baru mencoba
coba Narkoba untuk berhenti. 

• Pemberiaan pengetahuan dan ketrampilan 
kepada orang tua, guru, dan pembina/ 
pengasuh anak-anak sangat perlu agar 
dapat mendeteksi sedini mungkin 
anak/remaja yang mulai menggunakan 
Narkoba sehingga dapat dilakukan 
intervensi sedini mungkin. 

• lntervensi mel iputi kegiatan-kegiatan yang dapat memberi 
ja lan keluar bagi mereka yang rawan terhadap atau berada 
dalam pengaruh masalah penyalahgunaan Narkoba atau 
mereka yang pernah mencoba-coba, untuk menghindari 
keinginan mereka untuk terus menyalahgunakan Narkoba. 

Contoh kegiatan intervensi antara 
lain ada lah konsel ing, hotlines, 
kumpu lan kelompok sebaya, 
bimbingan karir, dan sebaga inya. 

Konseling Narkoba 
(Yayasan Cinta Anak Bang sa) (021) 566 5660 
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STRATEGIPENCEGAHAN 

I. BAGIINDIVIDU 

• Strategi I. lnformasi yang faktual /nyata, akurat, ber
dasarkan ilmu pengetahuan. 

• Strategi 2. Pendidikan pengembangan ketrampilan sosial 
individu. 

• Peningkatan kemampuan mengatasi 
kesu I i tan/permasalahan 

• Peningkatan kemampuan mengambil 
keputusan 

• Penjernihan nilai-nilai 

• Peningkatan kemampuan menolak tekanan 
untuk terli bat penyalahgunaan Narkoba 

• Peningkatan harga diri, rasa percaya diri 

• Peningkatan kemampuan sos ial. 
• Strategi 3. Pendidikan Kesehatan (fisik, mental, spi ritual). 

II. BAG I TEMAN SEBAYA 

• Strategi I. Pembentukan kelompok siswa yang men
dukung "Non- Use of Drugs". 

• Strategi 2. Program Pendidikan bagi teman sebaya 
(Peer Education Program untuk teman
teman seperti cara-cara menolak penawaran 
Narkoba). 

• Strategi 3. Program Kepemimpinan bagi Kelompok 
Sebaya (Peer Leadership). 

Ill . BAG I ORANGTUA 

• Strategi I. Pemberiaan informas i tentang masalah 
Narkoba Pengetahuan dasar ten tang Narkoba. 



• Situasi dan Kondisi masalah Narkoba. 
• Jenis-jenis Narkoba yang sering disalah 

gunakan. 
• lstilah Narkoba 
• Akibat penyalahgunaan Narkoba. 
• Faktor-faktor penyebab Narkoba. 
• Gejala-gejala Penyalahgunaan. 
• Undang-Undang Narkoba. 
• Rujukan pengobatan/ rehabilitasi. 

• Strategi 2. Membantu orang tua meningkatkan ketrampil
an untuk membentuk hubungan kekeluargaan 
yang kuat. 
• Meningkatkan komunikasi dalam keluarga. 
• Membantu anak-anak membentuk nilai

nilai yang kuat 
• Membantu anak-anak meningkatkan harga 

diri. 
• Strategi 3. Mengajardanmendukungorangtuamelakukan 

strategi-strategi pencegahan di rumah. 
• Menjadi contoh (Role Model) yang baik 
• Mendidik anak mengembangkan ke

trampilan untuk menolak penawaran teman 
sebaya. 

• Menyusun kebijakan ke luarga yang jelas 
tentang "no -drug use". 

• Membentu jaringan orangtua (parent 
network) sebagai mitra masyarakat dalam 
pencegahan. 

Kunci· pada program pencegahan yang efektif adalah 
partisipasi dan kerjasama orangtua. Orangtua perlu 
bergabung untuk berkomunikasi, menyebarluaskan 
informasi yang benar, dan mendapat ketrampilan yang 
diperlukan dalam mendidik anak dengan baik dan 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 
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IV. BAGI SEKOLAH/GURU 

• Strategi I. Pemberiaan informasi tentang masalah 

• Strategi 2 . 

• Strategi 3 . 

• Strategi 4 . 

• Strategi 5 . 

• Strategi 6 . 

• Strategi 7. 

• Strategi 8 . 

• Strategi 9. 

• Strategi I 0 . 

• Strategi II. 

• Strategi 12. 

• Strategi 13 . 

Narkoba. 
Pengadaan kebijakan ten tang arkoba yang jelas. 
Mengajar dan mendukung para gurumelakukan 
strategi-strategi pencegahan di sekolah. 
Mendidik siswa mengembangkan ketrampi lan 
untuk menolak penawaran teman sebaya. 
Meningkatkan peranan sebagai pengawas. 
Menegakkan disiplin serta tata-tertib di 
sekolah secara konsisten. 
Membentuk jaringan orangtua berdasarkan 
sekolah melalui POMG. 
Pengadaan kegiatan alternatif Jain (kegiatan 
pengganti atau pilihan lain seharusnya 
dapat memberikan kepuasan kepada 
yang bersangkutan dan dapat mencakupi 
pengalaman yang Juas, yang dapat melampaui 
perasaan disebabkan oleh Narkoba. 
Contoh: kesenian, olahraga, kegiatan sosial 
masyarakat, kekaryaan . 
Membantu para siswa membentuk kelompok 
siswa yang mendukung "Non- Use" of Drugs. 
Membantu para siswa membentuk "Peer 
Educarion Program" a tau "Peer Leadership 
Program" . 
lntegrasi pendidikan hidup sehat tanpa obat. 
Penambahan kegiatan-kegiatan fisik dan 
mental yang menarik dan bermanfaat. 
Pendekatan pihak sekolah pacta anak secara 
Jebih intensif melalui bimbingan karir untuk 
siswa SMA secara profesional a tau melibatkan 
ahli-ahli psikologi/pendidikan sebagai sumber 
dalam penanganan siswa bern1asalah. 
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• Strategi 14. Mengintegrasikan pendidikan pcncegahan 
pcnyalahgunaan arkoba dalam kurikulum. 

• Strategi 15. Meningkatkan kemampuan guru dalam 
mengajar ilmu pengetahuan secara menarik , 
Ia ncar dan menyenangkan. 

PENCEGAHAN TERPADU 
Kita menyadari bahwa masalah penya lahgunaan Na rkoba 

tidak saja bisa dilanggu langi mela lui penanggul angan peredaran 
gelap Narkoba. Pengalaman menunjukka n bahwa setiap pengedar 
Narkoba yang d itahan , sepuluh caJon pengedar scdang menunggu 
sebagai penggantinya. Hal ini tidak berarti bahwa penanggulangan 
secara represif menjadi kurang penting melainkan perlu 
dikembangkannya pendekatan yang sei mbang antara penegakan 
hukum dan pencegahan. 

Menyadari pula bahwa masa lah penya lahgunaan arkoba 
adalah masalah yang sangat kompleks yang disebabkan oleh 
berbagai faktor menunjukkan bahwa pencegahan yang efektif 
adalah penanggulangan masa lah penyalahgunaa n Narkoba secara 
lerintegrasi , terpadu, te rara h, berencana dan berkclanjutan. 

Yang pasti, perang melawan Narkoba dapat dimcnangkan 
dengan upaya pencegahan yang tcrpadu dan terencana, 
dengan PARTJSIPASI SELURUH MASYARAKAT 
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SECARA TERPADU 
Menyadari bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba adalah 

masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga 
faktor - ( I) tersedianya zat itu sendiri, (2) individu (psikologik, 
kepribadian), dan · (3) kondisi lingkungan sosial-budaya, me
nunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang 
efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. 
Pendekatan apa pun yangdil akukan tanpa memperti mbangkan ketiga 
faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor 
terkait, termasuk para orangtua, para guru, tokoli-tokoh masyarakat 
dan agama, kelompok remaja, dan LSM-LSM di masyarakat, dalam 
pencegahan Narkoba san gat penting. 

Pelatihan ketrampilan 
Kcgiatan altemalifuntuk mcngisi waktu luang, 
seperti kegiatan olah raga. kesenian, dll. 

Mcnc1ptakan: 
rumahyangschat,serasi. 
ham1onis 

• cinta, kasihsayang 
- kornunikasi terbuka 

~ Mcngasuh, mendidik anak yang baik 
lil Mcnjadi role modrl yang baik. 
lil McngikutijaringanOrangtua 
:1111 Mcnyusunperaturankeluarga 

tcntang ''Kcluarga Bebas Narkoba'' 
:Ill Mcnjadi pcngawa.~ yang baik. 

lil Mengikutscrtakan dalam 
pcngawasan Narkoba dan 
pclaksanaan Undang-Undang. 

:1111 Mengadakan pcnyuluhan, 
kampanyc pcncegahan 
penyalahgunaan Narkoba 
Rujuk korban Narkoba di 
tcmpat pcngobatan. 

:» Mcrencanakan,melaksanakan 
dan mengkoordinir program
program pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba 

~ Pcmbinaan murid mulai umur SO tentang kesadaran dan pengenian tentang penggunaan Narkoba 
secaratepat; 

~ lntegrasi pendidikan pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
~ Pcnambahan kegiatan-kegiatan fisik dan mental yang mcnarik dan bennanfaat. 
~ Pcndidikan anak-anak mengembangkan ketrampilan untuk menolak tekanan ternan sebaya 
~ Penyusunan kebiJakan yangjelas tentang masalah Narkoba. 
~ Diadakan sistem pengawasan yang lebih ketal dan intensif. 

Pembentukan jaringan orang tua melalui POMG dengan tujuan menstimulasi komunikasi. membcri 
peluang untuk berbicara tentang masalah pengasuhan dan memberi dukungan. 



APA YANG BISA DILAKUKAN 
oleh REMAJA 





M asa remaja adalah waktu yang sangat menyenangkan. Anda 
mempunyai banyak pilihan dan peluang untuk membuat 

rencana pada masa depan. Anda juga bisa membuat tujuan untuk 
diri anda sendiri selain mengembangkan bakat-bakat anda. Semua 
pilihan ini menggembirakan, tetapi juga sedikit membingungkan. 
Bagaimana anda membuat pili han yang benar untuk dirimu sendiri? 
Bagaimana anda mengambil hidup yang kamu inginkan. 

Kita bebas menentukan arah hidup kita. Tapi ingat, menyangkut 
Narkoba, hanya ada dua pilihan, yakni hidup atau mati. 

Pilih Narkoba, pasti kamu kalah 

Menolak Narkoba, berarti anda 
pemenang dalam hidup ini 

Milikilah Gaya Hidup yang 
bebas Narkoba dan Jadilah 
PEMENANG 
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APA YANG BISA DILAKUKAN OLEH ANAK 
REMAJA UNTUK BEBAS NARKOBA? 

© Percaya/ah pada dirimu sendiri dan tingkatkan 
harga dirimu. 

aoa ito HARGA DIRI 
Dalam hati anda ada sesuatu yang disebu t ha rga diri. 
Harga diri itu adalah kepercayaan atau kepuasan pada 
diri anda sendiri. Harga diri adalah suara hati anda yang 
menyampaikan bahwa anda adalah seorang istimewa yang 
mampu mencapai cita-ci tanya. 

© Jadilah dirimu sendiri karena anda adalah seseorang 
yang sangat unik. 
lngatlah bahwa setiap orang berbeda 

::; 
~ 

}:-... 

Bentuk badan pun berbeda. Bentuk ini sudah diprogram secara 
genetik , maka bentuk badan kita tidak bisa dirubah. Semua ini 
karena gen. Ada orang yang badannya berbentuk seperti sendok, 
ada yang berbentuk seperti karung, ada yang seperti gitar klasik, 
dan ada yang berbentuk seperti penggaris. Dian tara bentuk bad an 
tersebut, tidak ada yang lebih indah a tau lebih jelek. 

Htmva herheda !!! 

./ Sayangi lah dan hormatilah dirimu sendiri apapun 
bentuknya. 



./ Merasa puas dengan dirimu send iri dan buatlah yang 
terbaik dengan segala yang kamu miliki. (Feel good about 
yourself and make the most of what you got.) 

© Hidup sehat. Kebiasaan hidup yang sehat seperti 
makan makanan bergizi , olahraga yang teratur dengan lingkungan 
yangsehatmempengaruhi kesehatan yang baik. Kuranggizi a tau pol a 
makanan yang salah seperti makanan tinggi lemak dan kadar garam 
yang tinggi, atau makanan yang kurang bersih disertai lingkungan 
yang tidak sehat menimbulkan penyakit kronis yang biasanya 
memerlukan obat-obatan untuk sembuh. Orang yang sehat tidak 
memerlukan obat. Sehaliknya, orang yang sering saki! lama
lama bisa menimbulkan ketergantungan obat. Hidup sehat serta 
ketrampilan untuk hidup tanpa menyalahgunakan Narkoba jauh 
lebih murah daripada tindakan pengobatan dan rehabilitasi. 

© lsilah waktu luangmu dengan kegiatan
kegiatan yang positif yang dapat menolong kamu 
untuk: 

• Lebib mandiri 

• Lebih dapat mengembangkan jati dirimu 
• Membuat hidupmu lebih menarik dan berbahagia 

Anak Remaja sebagai Mitra Masyarakat dalam 
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 

Pad a umumnya kelompok anak remaja adalah korban Narkoba, 
namun mereka juga memegang kunci dalam pcnciptaan 
masyarakat bebas Narkoba. Dengan pcnuh kreativitas dan 
panjang aka!, anak remaja bisa mencoba melaksanakan 
program pencegahan berikut ini: 
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Program "Katakanlah Tidak" (Say No to Drugs) 
Program ketrampilan melakukan perlawanan 

(resistance skill s) atau penolakan penawaran 
Narkoba dari ternan sebaya mengajar anak
anak remaja ten tang cara-cara yang jelas untuk 
mengatakan "TIDAK" apabila ada penawaran 
atau tersedianya Narkoba. 

Cepat atau lambat, seorang yang kau kenai 
mungkin akan menawarkan Narkoba, baik dalam 
bentuk rokok, alkohol atau ganja, shabu-shabu 
atau heroin, yang kamu tidak pernah dengar 
sebelumnya. Kamu ingin mengatakan TIDAK 
atau menolak. 

Tetapi .... hal itu tidak mudah! Jika tiba saatnya pada situasi in gin 
mencoba-coba Narkoba, tentunya kamu harus bisa menetapkan 
hati , dan memilih apa yang terbaik untukmu. 

_ \'JVh ~4f. \ Untuk menjadi ternan yang baik, tidak 
\j \_, berarti Anda harus mengikuti apa yang 

dilakukan oleh ternan-temanmu. Ternan 
sejati adalah ternan yang menginginkan anda rnenjadi 
diri sendiri, kuat dan percaya diri. 



EM'.~Jit:AI(G.J(AHJUI(TJJ,Ifj 

MEI(GATAI(ANJ TJlf!Al{J 
~ Langkah I. BERTANYA. 

+ Jika ada yang menawarkan sesuatu jenis 
Narkoba yang tak dikenal , tanyalah "Apa itu?" 
" Darimana mendapatkanya?". 

+ Jika teman anda menawarkan "kumpul 
bersama", pelajarilah apakah rencana temanmu 
itu baik melalui bertanya: "Siapa saja yang akan 
hadir?", " Dimana akan diadakan?", "Apakah 
ada orang tua yang akan hadir?", "Apakah 
aman?'', "Apakah kita bisa terlibat dalam 
permasalahan?" 

~ Langkah 2 APABILA TIDAK BENAR, CEPAT KATAKAN 
"T!DAK". Apabila anda mengetahui bahwa 
penawaran temanmu itu tidak baik, berhentilah 
bertanya. Langsung saja kataka n, "Tidak, terima 
kasih ." 

~ Langkah 3. MENGUSULKAN KEGIATAN LAIN YANG BISA 
DILAKUKAN. 

Sesudah mengatakan tidak, segera memberi usul 
atau ide kepada mereka untuk melakukan sesuatu 
yang lain yang menyenangkan , aman, dan sehat 
seperti main basket, berenang, nge-band, jalan
jalan, a tau pergi ke bioskop. Tunjukkan pada sahabat 
anda bahwa Narkoba yang tidak diterima , bukan 
orangnya. 
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* Langkah 4. 

0 Jauhkanlah ternan-ternan yang pengedar dan 
pengguna Narkoba. 

Memang mempunyai ternan adalah baik dan sehat, tetapi tidak 
sehat apabila anda menyerah karena hanya untuk diterima. 
Hanya anda yang mengetahui apa yang baik pada diri sendiri. 
Janganlah membiarkan ternan anda membuat keputusan untuk 
anda atau di suruh melakukan sesuatu yang tidak aman, tidak 
sehat atau tidak baik. 

Program Peer Counseling (Remaja Penyuluh) 

Berbagai penelitian Ielah menunjukkan bahwa banyak remaja 
tidak ingin menemui guru BP/konselor atau orangtua mereka jika 
mempunyai masalah. Mereka lebih cenderung meminta pendapat 
ternan sebayanya. Oleh karena itu, dalam program pencegahan 
penting diupayakan agar remaja-remaja yang cukup dikenal dan 



disukai oleh teman-temanya 
dilatih teknik konseling 
secara sederhana. Dalam 
pelatihan ini ditekankan agar 
mengupayakan membantu 
temanya mengatasi perasaan 
negatif yang sedang timbul 
dan jika diperlukan d irujuk 
kepada pihak-pihak yang 
lebih berkompeten. 

Perlu diingat bahwa berteman adalah untuk saling bertukar 
pikiran dan berbagi rasa seperti: kecemasan, ketakutan, ketegangan 
dan frustrasi. Hal tersebut bisa menjernihkan dan membuka pikiran 
untuk perbuatan yang lebih baik. 

Program Peer Educator-(Remaja Pendidik) 
Melalui latihan, anak-anak remaja bisa memberi pengetahuan 

factual kepada teman sebaya, disertai informasi yang jelas ten tang 
akibat-akibat pencegahan penyalahgunaan Narkoba terhadap si 
pemaka i. Selain itu, anak remaja sebagai pendidik teman sebaya 
bisa membantu teman-teman melakukan kegiatan-kegiata n pe
ngembangan diri untuk membuka diri dan mengenal diri sendiri. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pencarian identitas diri 
dan memperkuat yimg bersangkutan dalam menghadapi tekanan 
kelompok. 

Program Kepemimpinan (Peer Leadership) 
Program kepemimpinan meliputi beberapa elemen, antara 

lain: sebagai contoh a tau teladan (role model), dan juga mengajar 
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ketrampilan sosial seperti ketrampilan menolak tekanan teman 
sebaya, ketrampilan berkomunikasi yang baik, ketrampilan untuk 
mengatasi kesulitan dan mengambil keputusan, sebagai strategi
strategi pencegahan. Para pemimpin teman sebaya ini bisa juga 
berbicara dengan anak-anak remaja mengenai alasan-alasan 
mengapa mereka memilih tidak menyalahgunakan Narkoba, selain 
berpartisipasi dalam berbagai program pencegahan. 

Program Kegiatan-Kegiatan Alternatif. 

Pemimpin anak-anak remaja diharapkan untuk dapat 
mengembangkan kegiatan-kegiatan altemari f sebagai strategi 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Tersedianya kegiatan 
alternatif ini memberi kesempatan untuk anak-anak yang 
menghadapi kesu litan emosi atau tekanan teman sebaya, sebagai 
kegiatan yang lebih sehat untuk dipilih. Dengan terbatasnya sarana 
dan prasarana kegiatan altematif seperti olahraga, perpustakaan, 
kesenian, dll , kelompok anak remaja bekerjasama masyarakat luas 
perlu bersama-sama mengupayakan sarana dan prasarana kegiatan
kegiatan altematiftersebut. 



APA YANG BISA DILAKUKAN 
oleh ORANG TUA 





APA YANG BISA DILAKUKAN 
OLEH ORANG TUA 

'l:> Kehadiran korban Narkoba dalam 
keluarga dapat membawa penderitaan 
pada seluruh keluarga. Pecandu 
Narkoba menimbulkan bukan saja aib 
keluarga tetapijuga beban sosial dalam 
bentuk kerugian oleh karena lemahnya 
atau rusaknya salah seorang anggota 
keluarganya yang menjadi tumpuan 
harapan masa depannya. 

'l:> Hasi l penelitian menunjukkan 
bahwa sebagian besar, penyalah
guna Narkoba berasal dari ke
luarga yang "tidak sehat dan tidak 

lAM I 
II.UIAICAIAilA"'-ItliA 

bahagia". Sebaliknya, suatu keluarga yang sejahtera, diliputi 
suasana yang serasi, selaras dan seimbang, dimana anak-anak 
dididik dan dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental dan 
sosialnya secara optimal, akan merupakan benteng yang kokoh 
untuk mengatasi dan menanggulangi ancaman dan gangguan, 
termasuk penanggulangan masa lah Narkoba. 

'l:> Pengalaman membuktikan bahwa kelompok orangtua, apabila 
digerakkan dan diberi pengetahuan , ketrampilan, dukungan dan 
bantuan, bisa menjadi mitra masyarakat yang paling akti fdalam 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

MULAILAH DARI KELUARGA 
'l:> Keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat merupakan 

wadah utama dalam proses sosiali sasi anak menuju kepri
badian yang dewasa. 
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~ Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak
anak dari masalah Narkoba. 

~ Pencegahan penyalahgunaan Narkoba seharusnya dimulai 
dalam keluarga. Keluarga yang sejahtera dengan penuh kasih 
sayang sebetulnya sudah melaksanakan pencegahan. Anak
anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dan rasa aman, 
dengan adanya kesempatan untuk menyatakan perasaan 
dan mengeluarkan pendapat, dan didid ik untuk mengambil 
keputusan yang bijaksana, kemungkinan besar tidak akan 
menyalahgunakan Narkoba. 

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN 
NARKOBA DALAM KELUARGA 
ADALAH ..... .. 

• Kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian. 

• Selalu ada apabila anda dibutuhkan. 
• Mengetahui kebutuhan anak-anak 

anda. 

• Memberikan kebebasan dalam batas ke
mampuan anaknya dengan pengawasan 
secara bijaksana. 

• Dorongan semangat untuk mencapai 
prestas i. 

• Pengawasan secara bijaksana. 



LIMA HADIAH 
untuk Anak Anda 

0 PERCAYA DIRI/HARGA DIRI 

Dari masa kanak-kanak, orang penting disekitar anak adalah 
orangtua. Dari merekalah secara perlahan-lahan anak itu membentuk 
konsep diri. Segala sanjungan, senyuman, pujian dan penghargaan 
akan menyebab penilaian positifterhadap dirinya. Sedangkan ejekan, 
cemoohan, dan remehan, akan menyebabkan penilaian yang negatif 
terhadap anak. Jika anak diterima dan disenangi karena keadaannya, 
maka anak akan bersikap menghormati dan menerima dirinya 
sendiri. Sebaliknya, bila orang tua selalu meremehkan, menyalahkan 
dan menolak anak itu, maka, anak tidak akan menyenangi dirinya 
sendiri. 

li' Di bal ik semua bentuk perilaku yang tidak 
memuaskan dan mengganggu terdapat anak 
yang putus asa yang merasa bahwa mereka 
tidak cukup baik. 

li' Membantu anak agar percaya kepada diri 
sendiri adalah tugas dasar bagi orangtua. 

li' Bantulah anak-anak Anda mengembangkan 
kepribadian yang sehat, mempunyai percaya 
diri dan harga diri , agar kuat mengatasi 
tantangan hidup sehari-hari. 

\ ~-\ - ---- - -- --- . ..._..,_ ...... 
\ 
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BAGAIMANA CARA MENINGKATKAN HARGA 
DIRIANAK? 

• Berfokus pada kelebihan dan kemampuan anak, bukan pada 
kesalahan atau kekurangannya. 

• Berfokus pada usahanya, bukan hasilnya. 

• Menahan diri untuk tidak mengkritik, menghina, mengejek 
dan mempersalahkan, yang semuanya ini adalah bentuk 
penolakan. 

• Memberi seperangkat pengalaman yang membesarkan hati. 

• Pemberian tugas dan tanggung jawab yang membangun 
kepercayaan diri. 

• Hindari perbandingan usaha anak dengan usaha anak lain. 

• Tujukan pada anak bahwa dia dicintai tanpa syarat apapun. 

• Pemberian pujian dan mencari keberhasilan dalam pekerjaan, 
wa laupun kecil. 

• Tekankan kegiatanya, bukan hasilnya. Berfokuslah pada 
aksinya, bukan aktornya, kegiatannya bukan produknya, 
kontribus inya bukan hasilnya. 

• Menggunakan ancangan yang mengkomunikasikan respek. 

Prestasi tinggi pada anak harus didorong. Namun penerimaan 
anak di dalam keluarga tidak boleh tergantung pada prestasi yang 
tinggi. Pesan yang harus diberikan oleh orangtua kepada anak 
adalah bahwa "Anak sepenuhnya dapat diterima sebagaimana 
adanya. Jika anak ingin berorestasi tinggi, itu baik. Akan 
tetapi anak tetap diterima. lepas dari basil yang dia peroleh." 



f} ANTUSIASME 
Emerson mengatakan, "Tidak ada keberhasilan besar-besaran 
tanpa antusiasme." Banyak anak-anak dilahirkan dengan 
antusiasme. Peliharalah sifat ini dengan baik. 

@) RASA KEPEDULIANITENGGANG RASA 
Anak-anak umumnya sangat peka terhadap lingku ngan 
mereka. Rasa kepedu lian dan tenggang rasa pada orang Ja in 
dapat dipelihara apabila orangtua biasa me lakukan kegiatan 
sosial atau bantuan untuk orang-orang yang kurang beruntung. 

0 RASA HORMAT (RESPEK} 
Apa itu penyalahgunaan Narkoba ka lau tidak kurang hormat 
pada diri sendiri dan pada orang lai n? Apa itu kriminalitas kalau 
tidak kurang hommt pada hukum? Apa itu polusi kalau tidak 
kurang honnat pada hak orang Ja in? 

0 RASA HARAPAN 
Harapan adalah kemampuan untuk melihat cahaya sesudah 
kegelapan ; percaya bahwa semua 
pertanyaan mempunyai jawaban 
dan percaya pula bahwa tantangan
tantangan dan berbagai masalah 
dapat diatasi. 

Anak dengan penuh harapan tidak 
akan pantang menyerah dan tidak 
akan putus asa. Anak dengan penuh 
harapan akan terus berusaha. 

Jlka kila dihara pkan mempunyai anak yang Jebih baik, orangtua 
barus menj adi pcndidik yang lebih baik (Rudolf Dreikurs) 
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ANAK YANG SERING DIKRITIK 
akan belajar MENYALAHKAN orang lain 

Bila sering DIMUSUHI, 
akan belaj ar MELAWAN 

Bila sering DIEJEK, 
mereka akan menjadi PEMALU 

Bila sering DIPERMALUKAN, 
akan t umbuh r sa BERSALAH 

Bersikaplah penuh TOLERANSI 
untuk'lnengajar KES,A'BARAN 

Dengan DORONG1 N, 
akan tumbu "PERCAYA DIRI 



PERANAN ORANGTUA DALAM 
PENCEGAHAN 

• Mengasuh anak yang baik. Orangtua mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk memelihara dan membina keluarga. 

Dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan ketekunan , para 

orangtua harus melaksanakan lima tugas pokok yaitu: 

Mengasuh 
Mendidik 
Membimbing 
Menjaga 

---._ Memelihara 
Anak-anak sampai 
mencapai tingkat 
kedewasaan. 

• Luangkanlah waktu untuk bcrkomunikasi dengan anak

anak. Meluangkan waktu untuk anak-anak memang penting. 

Dalam kesibukan rutin sehari-hari, kadang-kadang kita 

lupa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak: 

anak. Anak-anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi 

dengan orangtuanya biasanya berpaling ke luar dan hal ini 

bisa membawa dampak negati f terhadap mereka. Jadilah 

pendengar yang baik. 
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I. Mendengarkan secara aktif. Anak merasa penting, dihormati 
dan dihargai apabila orangtua benar-benar mendengarkan 
mereka. 

2. Menghargai perasaan anak-anak Anda. Bila kita penuh 
pengertian dan peka terhadap apa yang dirasakan anak-anak, 
mereka akan menghadiahi kita dengan kepercayaan. Jangan 
mengkritik anak anda dan jangan mencemooh. Kedua cara 
tersebut sangat merusak pembicaraan saat itu, bahkan dapat 
merusak hubungan yang andajalin selama ini. 

3. Hormati hak pribadi anak-anak-anda. Jangan memaksa 
anak anda untuk menyatakan perasaannya. Cara yang terbaik 
adalah mendengarkan apa pun yang ingin mereka sampaikan 
dan secara perlahan-lahan memberi mereka keberanian untuk 
menceritakan permasalahnnya. lngatkan anak anda bahwa 
anda siap setiap saat dia ingin berbicara. 

4. Menggunakan kata "saya" lebih baik daripada " kamu" . 
Demi menjaga emosi anak anda dan juga untuk meningkatkan 
kemampuan mereka dalam berkom unikasi , penting sekali 
untuk mengajarkan anak anda agar terbiasa menggunakan 
kata "saya" sebagai pengganti "kamu". Mendorong anak anda 
untuk menggunakan kata "saya" dapat mengajar mereka untuk 
bertanggungjawab atas apa yang mereka rasakan dalam situasi 
yang berbeda. 

5. Tetaplah pada subjek pembicaraan. Jangan menyeret 
masalah atau kepedihan masa lalu di dalam pembicaraan saat 
ini. Selesaikan konftik satu demi satu. 



• Orangtua sebagai Contoh teladan (Role Model) yang 
baik. Perlu menyadari bahwa kebiasaan dalam keluarga 
besar pengaruhnya pada anak-anak. Orangtua yang biasa 
menyalahgunakan alkohol dan rokok, dapat mempengamhi 
anak untuk ikut menyalahgunakan zat-zat tersebut. Jika 
ayah atau ibu pemabuk atau selalu memakai obat setiap kali 
merasa sakit, kemungkinan besar anak-anak akan pula menjadi 
pengguna alkohol dan obat-obatan. 

Periksalah tingkah-laku anda sendiri karena anda merupakan contoh 
bagi anak anda: 

• A pakah anda merorok? 

• Apakah anda suka minum minuman keras? 

• Apakah anda cepat-cepat minum obat setiap merasa badan sakit? 

• Apakah anda minum pi! untuk dapat tenang? Untuk tidur? 

• Apakah minum pi! untuk mengurangi berat badan? 

e-w. 7da4'a.. ~ tdd eldt4 ~ ~-~. 
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• Orangtua sebagai pendidik pencegahan penyalahgunaan 
Narkoba. Beberapa informasi penting mengenai hal ini perlu 
dipelaj ari orangtua. Misalnya , bahwa penggunaan minuman 
keras dan penya lahgunaan Narkoba dapat merugikan dan 
mencederai diri sendiri maupun orang lain. Bahwa bagi 
anak-anak Narkoba dapat menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan. Dan bahwa penggunaan Narkoba merupakan 
tindakan yang melanggar hukum. 

• Orangtua sebagai pengawas. Untuk menghindarkan anak 
dari bahaya Narkoba orangtua juga harus meningkatkan 
perannya sebagai pengawas. 
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Orangtua perlu tabu : 
siapa saja ternan anaknya, 
kemana mereka pergi , dan 
apa kegiatan mereka. 
Tetaplah bangun sampai saat anak pulang pada waktu 
mal am. 

Keluarga perlu membentuk kebijakan/peraturan keluarga yang 
jelas. Anak-anak akan menjadi lebih bertanggungjawab apabila 
orangtua menegakkan keterbatasan terhadap kegiatan atau 
kelakuan mereka, seperti waktu pulang rumah, penggunaan 
uang saku, dsb. Dengan peraturan, anak akan tabu mana yang 
boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perlu jelas babwa 
penyalahgunaan Narkoba dilarang dalam keluarga Anda. 
Konsekuensi pelanggaran seperti hukuman perlu dibicarakan 
bersama. Yang jelas, yang melanggar peraturan keluarga, 
dihukum sesuai kesepakatan bersama. 

Untuk menjadi efektif, anak-anak perlu mengetahui 3 hal: 
Peraturan apa yang ada; apa yang diharapkan orangtua; apa 
konsekuensinya apabila melanggar peraturan itu. 

• Orangtua sejak awal harus mengajarkan pada anak-anak 
bagaimana cara menolak pemberiaan obat oleh ternan. 
Anak-anak harus diajarkan berani menyatakan "Tidak". Survei 
membuktikan, mereka yang mempunyai risiko tertinggi untuk 
mulai menggunakan Narkoba adalah anak-anak di bawah usia 
15 tahun, ltu sebabnya, ketrampilan melakukan perlawanan 
(resistance skills) sudah harus diajarkan sebelum anak berusia 
sembilan tahun atau selambat-lambatnya pada usia 12 tahun. 

• Orangtua sebagai mitra masyarakat dalam pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba. Pencegahan menjadi sangat 
efektif kalau anda bergabung dan bekerjasama dengan 
orangtua lain di lingkungan anda, untuk berkomunikasi, 
menyebarluaskan informasi yang benar, dan mendapat 



ketrampilan yang diperlukan dalam mendidik anak dengan baik 
dan pencegahan penyalahgunaan obat. Cobalah mengadakan 
pertemuan untuk orangtua teman-teman anak anda. 

Para Orangtua di Kecamatan Pulo Gadmrg, Jakarta Timur, mengatakan 
"TIDAK" pada NARKOBA; "YA " puda Keltwrgtl Selwt dan Sejllhtera. 

Bagaimana Caranya? 

1. Persiapan dan Unda ngan . Kenalilah orangtua teman-teman 
anakanda. Catatl ah nomortelepon dan ala mat mereka. Hubung i 
mereka. Jelaskan a lasan dan tujuan anda dan apa ya ng dapat 
dicapai mela lui rapat bersama. Perlu dijelaskan bahwa para 
orangtua lain akan bertemu dengan anda untuk membahas 
bagaimana orangtua bisa membantu anak-anak be bas Narkoba. 
Berilah tanggal, waktu dan tempat pertemuan. 

2. Rapat Pertama 
Saling memperkenalkan diri. 
Pilih pemimpin kelompok dan sekretaris. 
Sebarluaskanlah daftar nama, dengan alamat dan nomor 
telepon kepada semua yang hadir. 
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Mengadakan pembagian pengalaman/pengetahuan 
("sharing session "). 
Buatlah tujuan dan rencana untuk kelompok tersebut 
Tentukanlah waktu, tanggal dan tempat rapat berikut. 

3. Rapat Kedua. Buatlah peraturan keluarga yang berkaitan 
dengan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang meliputi 
pesan yang kuat bahwa penyalahgunaan Narkoba di sekolah 
tidak dapat dibenarkan, jam pulang malam, pesta anak- anak, 
uang saku, dll. Undanglah seorang ahli sebagai nara sumber 
tentang masalah Narkoba. 

4. Rapat Ketiga. Kelompok orangtua perlu bertemu dengan anak 
masing-masing untuk membahas peraturan tersebut. 

5. Rapat Keempat. Adakan penyuluban lagi tentang materi
materi yang berkaitan dengan pencegahan seperti komunikasi 
dalam keluarga, mengasub anak yang baik, meningkatkan 
harga diri /percaya diri anak, dll. Cari bantuan dari pakar-pakar 
pencegahan. 

6. Rapat Kelima. Menyusun rencana kerja dimana para orangtua 
dapat berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan 
Narkoba. Kelompok orangtua bisa mengadakan kegiatan
kegiatan berikut ini: mengorganiser kegiatan-kegiatan keluarga 
seperti "piknik keluarga", "hari keluarga"," gerak jalan 
keluarga", keluarga pasar murah, dan sebagainya. Bekerjasama 
dengan sekolah, kelompok agama, kelompok remaja, dan 
kelompok lain dalam masyarakat; menyusun daftar nama para 
orangtua dengan alamat dan nomor telepon, sebagai alat untuk 
memperlancar dan mempercepat komunikasi antara para 
orangtua; bergabung dengan kelompok orangtua lain untuk 
mengadakan program pendidikan dan latihan kepada para 
orangtua dan kelompok lain. Cari cosponsor untuk kegiatan 
tersebut. Kerjasama dengan sponsor berarti ada dukungan; 



menyusun "daftar penceramah" (Parents ' Speakers Bureau) 
tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba; mengadakan 
radiofTV talk show tentang pencegahan; menyusun kegiatan 
alternatifuntuk anak-anak dalam masyarakat. 

• Orangtua sebagai "detektor" penyalahgunaan Narkoba. Perlunya 
orangtua mengenali gejala-gejala anak-anak yang sudah men
yalahgunakan Narkoba, agar mereka dapat segera dibantu. 

GEJALA- GEJALA PENYALAHGUN~AN OBATJ 

I. Hadirnya peralatan sebagai bukti /tanda 

D Hadirnya peralatan obat-obatan, seperti pipa rokok yang 
biasa dipakai untuk menghirup kokain/heroin; kertas 
linting untuk ganja atau botol obat kecil, pemantik gas, 
korek api, plester, kertas timah, sendok kecil, 

D Kehadiran obat-obatan sendiri; 
D Adanya bau alkohol atau obat lainnya. 

2. Tanda-tanda di Sekolah 
D Prestasi bela jar di sekolah tiba-tiba menurun 
D Sering bolos sekolah, Sikap negatif terhadap sekolah 
D Sering mengantuk dan tertidur di sekolah 

3. Kehidupan sosiaUTeman 
D Anak tiba-tiba mencari ternan baru dan tidak suka lagi 

bermain dengan ternan-ternan lamanya 
D Tiba-tiba bosan dengan kegiatan-kegiatan atau hobinya 

yang dulu sering ia lakukan dengan senang hati 

D Sering melamun dalam waktu lama 

D Ada kesulitan konsentrasi dan daya ingat menurun 

4. Perubahan Emosi/Perasaan hati 
D Perubahan suasana hati: dulu senang bergaul, sekarang 

mengunci diri atau terbaliknya 
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0 Sering tertawa terkikih-kikih tanpa alasan yang cukup jelas, 
atau tiba- tiba mulai cerewet atau malah menjadi diam? 

5. Masalah Perilaku 
0 Tiba-tiba menjadi pembohong, pencuri 
0 Mudah tersinggung, suka marah, pemalas 
0 Penuh rahasia, tidak mau berkomunikasi 

6. Keadaan Tubuh 
0 Tidak mempedulikan kebersihan diri sendiri 
0 Hidung berair walaupun tidak sakit flu 
0 Mata merah; pupil mata besar atau membesar 
0 Kurang nafsu makan 
0 Kulitgatal 
0 Berat badan anak tiba-tiba menurun 

.Jawaban positif pada beberapa gejala-gejala 
di atas bisa menunjukkan penyalahgunaan 
Narkoba akan tetapi tanda-tanda itu mungkin 
saja menandakan anak anda mempunyai 
masalah lain, seperti masalah di sekolah, 
masalah kepripadian atau masalah di dalam 
keluarga. 



APA YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN JIKA ANAK 
ANDA MENYALAHGUNAKAN NARKOBA? 

• Jangan berpura-pura tidak ada masalah, jangan panik dan 
tetaplah tenang. Amarah dan sikap emosional tidak akan 
menolong, melainkan justru akan mengganggu dialog yang 
pada saat itu sangat penting. 

• Hindari menimpakan seluruh kesalahan pada anak atau 
menimpakan kesalahan pada istri/suami. Ini hanya akan 
memperburuk suasana di dalam keluarga dan tidak menolong 
mengatasi masalah. 

• Bila anda tak mampu mengendalikan diri , pertimbangkan 
untuk mencari pihak ketiga untuk memperoleh nasehat atau 
penyuluhan yang dapat diterima oleh dua pihak. 

• Bicaralah dengan mereka secara terbuka, dengarkanlah apa 
yang mereka utarakan, hormatilah pendapat mereka. Pada 
waktu anda bertukar pikiran tentang narkoba dengan anak 
anda, cobalah mengetahui apa sebabnya ia memakai narkoba 
dan seberapa sering ia memakai. 

• Tingkatkan komunikasi keluarga secara terbuka (timbal balik). 
Hindari pemberian nasehat dengan cara berkhotbah. 

• Ketahuilah apa yang diperbuat anak anda: siapa saja temannya, 
ke mana saja ia pergi, dan apa saja yang ia lakukan untuk 
mengisi waktu luangnya, 

• Bersikaplah tegas menjalankan disiplin keluarga yang 
disepakati bersama, 
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• Bimbinglah anak anda untuk memperoleh pemantapan nilai
nilai moral, agama, dan kerohanian lainnya. 

• Sediakanlah waktu agar dapat bersama dengan mereka 
walaupun and a sendiri sedang sibuk. Bantulah anda menemukan 
kemungkinan lain untuk mencari kegembiraan fisik, rekreasi, 
emosi dan spiritual. 

• Janganlah merasa bersalah atau malu, bila anak anda memakai 
narkoba. Walaupun kasih sa yang orang tua terhadap anak cukup 
serta orang tua telah memberi teladan yang baik, tetapi masih 
ada kemungkinan seseorang anak akan menyalahgunakan 
Narkoba. Tekanan kelompok sebaya sering cukup kuat untuk 
mengalahkan pengaruh-pengaruh yang baik dari orang tua. 

· • Apabila anak anda sudah ketergantungan Narkoba, anda perlu 
rujuk ke tempal pengobatan dan rehabilitasi. 

• Bila anda tahu bahwa ternan anak anda memakai Narkoba dan 
anda bermaksud menolongnya, mulailah dengan mengunjungi 
orang tua anak tersebut pada waktu yang tepa!. Pada waktu 
pertemuan dengan orang tua, hindarkanlah sikap menuduh, 
mengolok-olok atau menyalahkan. Ingat bahwa pertemuan 
dengan orang tua menpunyai maksud untuk berkerja sama dan 
saling bertukar pikiran dan pengalaman. 



KEMANA ORANGTUA MENCARI PERTOLONGAN 
TENAGA PROFESIONAL BILA TAK DAPAT 
MENGATASI SENDIRI ANAKNYA YANG 
MENYALAHGUNAKAN NARKOBA? 

Anda bisa menghubungi pelayanan pengobatan dan perawatan yang 
berada dibawah tanggung jawab Departemen Kesehatan, yaitu: 

• Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) - Rumah sakit 
khusus untuk pasien penyalahgunaan dan ketergantungan 
Narkoba, terletak di Jalan Lapangan Tembak No. 57 Cibubur 
Jakarta Timur. 

• Pamardisiwi- terletak di Jl. MT.Haryono 14, Cawang, Jakarta, 
Timur. 

• Di kota-kota besar di 
seluruh Indonesia dapat 
menghubungi mereka di : 

Rumah Sakit Jiwa . 

Bagian Psikiatri 
Rumah Sakit Umum 

Bagian Psikiatri 
Fakultas Kedokteran 

Bagian Psikiatri 
Rumah SakitABRJ 

• Puskesmas-puskesmas 

Untuk daftar lengkap 
lihat lampiran. 
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PARENTING SKILLS ......................................... 
(Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh orangtua 
untuk orangtua lainnya) 

Program Pendidikan 
Pencegahan bagi Orangtua 
Berbasiskan Masyarakat 
atau "Parenting Skills" 
adalah program pencegah-
an utama Yayasan 
Research Consultants 
Indonesia (RECON-
INDO), yang bergerak 
di bidang pencegahan, 
sebagai strategi pen-
cegahan penyalahgunaan Narkoba. Parenting Skills yang bertujuan 
meningkatkan kekebalan anak-anak (drug proof children and 
youth) terhadap Narkoba membuktikan bahwa apabi la orangtua 
diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana 
mengasuh anak yang baik mereka dapat menjadi mitra masyarakat 
yang paling aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

Keberhasilan orangtua dalam mendidik anak dengan 
baik merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat. "Parenting Skills" ada lah suatu program pencegahan 
yang dilakukan oleh orangtua untuk orangtua lainnya. 

Program Parenting Skills berbasiskan masyarakat tidak hanya 
memberikan informasi yang akurat tentang masalah Narkoba 
tetapu jugamemberikesempatan kepada orangtua untuk memeriksa 
hubungan mereka dengan anak-anak dan mempelajari cara-cara 
untuk memperbaikinya. Program ini juga membantu meningkatkan 



ke adaran dan pengetahuan para orangtua tentang rnasa lah 

arkoba di rnasyarakat termasuk akibat dan bahaya Narkoba. 
mernbahas bebcrapa alasan mengapa anak-anak menya lahgunakan 

arkoba seperti karena tekanan ternan sebaya dan si kap orangtua. 
serta mengajarkan orangtua tentang peranan mereka di bidang 
pencegahan tennasuk mengasuh anak dengan baik . 

Pcndidik Orangtua '~~~~~~~~~~~~ (Poreut Peer Educator). 
Oalam program ini , Yayasan 
Recon- lndo telah mendidik 
sembilan pu luh pendidik 
orangtua atau Parent Peer 
Educator yang diharapkan 
dapat melatih dan mendidik 
orangtua lain di lingkungan 
masing-masing melalui rapat 
dan pertemuan rutin yang 
diadakan. Materi-rnateri 
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melanjutkan dan 
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pendidikan yang diberikan termasuk keadaan dan situasi 
masalah Narkoba di tingkat nasional , peranan orangtua di bidang 
pencegahan , dan keterampilan mengasuh serta mendidik anak 
dengan baik (Parenting Skills). Parent Peer Educator diharapkan 
dapat melanjutkan dan memberikan pelatihan kepada para orangtua 
di lingkungan masing-masing. 

Program parenting skills ber-basiskan masyarakat ini yang 
dilakukan oleh Yayasan Recon-lndo kerjasama dengan masyarakat 
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, terpilih sebagai 
salah satu "Best Practices" oleh PBB dan Mentor Foundation, United 
Kingdom, dari IS case studies di bidang pencegahan di seluruh 
dunia, mewakili Asia Tenggara Timur dan Asia Timur. 

~J 
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APA YANG BISA 
DILAKUKAN oleh 

SEKOLAH & GURU 





D i Indonesia, masalah 
penyalahgunaan Narkoba 

pada umumnya masih tetap 
masalah anak-anak muda usia, baik 
di Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Alas dan 
Universitas, namun akhir-akhir 
ini sudah menjalar II tingkatan 
Sekolah Dasar. 

Sekolah, dimana anak-anak pada umumnya berada 5-6 jam 
per hari, merupakan lembaga yang mempunyai potensi yang sangat 
besar untuk mempengaruhui kehidupan anak-anak sehari-hari. 
Sebagai tempat anak-anak .berkumpul dengan kelompok sebaya 
mereka, sekolah dapat menjadi suatu ajang pertukaran, pembagian, 
jual-beli, serta perkenalan terhadap penyalahgunaan Narkoba yang 
paling efektif. 
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STRATEGI-STRATEGI PENCEGAHAN 
NARKOBA 01 SEKOLAH 

Program pencegahan penyalahgunaan Narkoba di sekolah 
merupakan sa lah satu strategi yang sangat penting. Akan tetapi 
agar upaya tersebut lebih berhasi l guna dan berdayaguna, hams 
dilaksanakan secara komprehensifyang meliputi berbagai kegiatan 
intrakurikuler dan ekstra kurikuler sebagai beri kut: 

I) Menilai besar dan luasnya masalah 
2) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan 
3) Me laksanakan kurikulum pendidikan pencegahan 
4) Program bantuan!pendukung untuk anak-anak dari TK sampai 

siswa 
5) Pendidikan dan pelatihan para guru tentang pencegahan 

Narkoba. 
6) Partisipasi orangtua. 
7) Pendekatan terpadu an tara sekolah dan masyarakat. 

0 Menilai besar dan luasnya masalah narkoba. 

Tujuannya adalah menentukan besar dan luasnya masalah 
penyalahgunaan di sekolah, dan mengembangkan mekanis
me pengawasan dalam penyalahgunaan Narkoba dan pe
nanggulangan pengedarannya. 

8 Menetapkan kebijakan 
Penetapan kebijakan yang jelas ten tang Narkoba di sekolah 
sangat penting. Mempelajari kembali kebijakan!peraturan 
sekolah yang berlaku tentang penyalahgunaan, pemilikan, dan 



jual-beli Narkoba atau menyusun 
kebijakan/peraturan baru, merupa
kan salah satu strategi yang paling 
kuat dalam pencegahan Narkobadi 
sekolah. Kebijakan sekolah yang 
dilaksanakan secara konsisten 
dan tegas menyampaikan pesan 
yang kuat bahwa penyalahgunaan 
Narkoba di sekolah tidak dapat dibenarkan, yang berlaku baik 
bagi siswa maupun semua personil sekolah. 

• Tindakan pelanggaran meliputi: 

Narkoba dan perangkat penggunaan Narkoba; 
Barang-barang yang dilarang dibawa di sekolah, 
termasuk Narkoba dan peralatan obat-obatan, seperti 
pipa rokok, kertas linting, botol obat kecil dan 
pemantik gas 
Tempat (lingkungan sekolah, termasuk kegiatan 
sekolah dan 
Jenis pelanggaran, seperti penggunaan , pemilikan, 
jual-beli). 

• Tindakan pelanggaran kebijakan sekolah 

Contoh tindakan terhadap pelanggar pertama : 
Perjanjian tertulis dengan orangtua mengenai hukum
an dan terapi yang harus dijalankan anak. 
Diskors sementara dari sekolah. 
Rujukan ke pusat terapi/ konselor. 
dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

• Tindakan terhadap pelanggaran berulang dan penjual: 

Dikeluarkan dari sekolah 
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Dilaporkan ke kepolisian 
Dirujuk ke pusat terapi 

• Prosedur pelaksanaan tindakan meliputi:. 
Pelanggaran hukum dan tindakan pelanggaran 
Tanggung jawab dan prosedur pelaporan 
Prosedur pemberitahuan kepada orangtua 
Prosedur pemberitahuan kepada polisi. 

• Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
kebijakan. 

@) Kurikulum pendidikan pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba. Walaupun kurikulum itu adalah 
bagian pokok dari program pencegahan penyalahgunaan 
Narkoba di sekolah, namun, terbukti tidak cukup dan tidak 
efektif apabila berdiri sendiri . Kurikulum adalah bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari program pencegahan Narkoba 
yang lebih luas dan komprehensif. 

Kebijakan sekolah yang dilaksanakan secara 
konsisten dan tegas menyampaikan pesan yang 
kuat bahwa penyalahgunaan Narkoba di sekolah 
tidak dapat dibenarkan, yang berlaku baik bagi 

siswa maupun semua personil sekolah 



KRITERIA MATERI DALAM PENDIDIKAN 
PENCEGAHAN NARKOBA Dl SEKOLAH 

Pesan anti-narkoba harus jelas, tidak ada tawar menawar atau 
toleransi untuk penyalahgunaannya. 

Materi pencegahan menjelaskan bahwa penyalahgunaan 
Narkoba tidak sehat dan membahayakan semua orang. 

Materi pencegahan tidak menggunakan gambar atau ilustrasi 
yang dapat mengajarkan orang cara memperoleh, menyiapkan 
dan menggunakannya. 

Materi pencegahan seharusnya memenuhi syarat, baik dari 
segi ilmiah kesehatan, maupun metode belajar-mengajar. 

Materi harus akurat secara ilmiah dan up-to-date. 

Materi pencegahan seharusnya disesuaikan dengan umur, 
minat, dan kebutuhan murid/siswa. 

Materi pencegahan yang ditujukan kepada murid/siswa 
tidak seharusnya selalu meliputi jenis-jenis Narkoba, 
sejarah, farmakologi serta akibat-akibat sosial ekonominya. 
Pendekatan yang paling berhasil justru membicarakan 
mengenai ketrampilan yang dapat memperbaiki kualitas 
kehidupan mereka dan yang hendaknya memberi ja lan keluar 
didalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Na rkoba. 

Materi pencegahan lebih baik menitikberatkan 
perhatiannya pada: 

Penanaman kebiasaan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat 
dalam kehidupan sehari-hari ; 

Budi pekerti yang luhur agar merupakan benteng yang kuat 
dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan Narkoba; 
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Pengembangan kepribadian individu, peningkatan harga diri , 
citra diri dan percaya diri; 

Peningkatan kemampuan individu untuk pengambilan 
keputusan; penolakan penawaran Narkoba oleh teman, 
peningkatan kemampuan mengatasi kesulitan a tau permasalah
an, cara mengatasi stres, dan kemampuan mengemukakan 
perasaan dan isi pikiran secara sehat. 

Materi pencegahan untuk anak-anak sebagai target seharusnya 
tidak memakai korban Narkoba yang sedang atau telah 
sembuh sebagai role model. Pengalaman menunjukkan bahwa 
ada kemungkinan besar anak-anak menerima pesan yang 
salah yaitu penceramah itu menyalahgunakan Narkoba tetapi 
selamat, bahkan menjadi terkenal dan kaya daripada menerima 
pesan yang seharusnya diterapkan yaitu jangan buat apa yang 
saya lakukan. 

0 Program bantuan/pendukung untuk anak
anak dari TK Sampai Siswa yang meliputi 
antara lain: 

Kelompok belajar, les/tutoring 
Kegi atan alternatif (olahraga, kesenian, kepemimpinan, 
dll.) 
Program alternatif (kamping, rekreasi, piknik, latihan 
ketrampilan) 
Konseling bagi teman sebaya (peer counseling) 
Kelompok pendukung (organisasi/kelompok remaja, 
pendidik remaja (peer educators) 
Pelatihan ketrampilan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. 
Contoh: ketrampilan pertukangan, perakitan, seni , tata 
rias, pertanian, dll). 
Kerja bakti sosial 
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0 Pendidikan dan Pelatihan para guru tentang 
pencegahan Narkoba. 

Dewasa ini , guru-guru terpanggil untuk bersama-sama 
memikul tanggung jawab yang berat untuk melaksanakan 
program pencegahan penyalahgunaan Narkoba di seko lah. 

Untuk siap menjadi pekerja pencegahan yang efektif, para 
guru perlu: 

Menguasai materi penyalahgunaan Narkoba, karena 
kredibi litas guru dan bobot pesan sangat dipengaruhi oleh 
tingkat pengetahuan atau penguasaan para guru. 

Trampil menggunakan teknik dan metode belajar
mengajar yang menarik sesuai umur atau tingkatan 
sekolah. Program pendidikan pencegahan Narkoba yang 
efektif menggunakan proses kelompok interaktif dalam 
bentuk diskusi kelompok, simulasi, bermain peranan, 
pemnainan kelompok, daripada cara-cara tradisional 
yang bersifat ceramah yang kurang menarik perhatian dan 
partisipasi anak-anak. 

Mengetahui gejala-gejala penyalahgunaan Narkoba 
dan trampil memberi bimbingan dan tindakan 
yang benar seperti rujukan kepada anak-anak yang 
menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba . 

0 Partisipasi orangtua 
Program pencegahan Narkoba di sekolah tidak dapat berdiri 
sendiri. Masyarakat, termasuk orangtua siswa adalah bagian 
integral dari sekolah dengan segala permasalahannya. Sekolah 
bisa membantu para orangtua murid/siswa untuk mencegah 
anak-anak mereka dari masalah penyalahgunaan Narkoba 
melalui strategi-strategi berikut ini: 
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Strategi l : Pendidikan/pelatihan/informasi mengenai 
masalah Narkoba yang lebih menitikberatkan 
pada pengetahuan mengenai Narkoba meliputi 
antara lain' 

Keadaan dan perkembangan masalah 
penyalahgunaan Narkoba di tingkat nasional 
dan di masyarakat; 
Jenis-jenis Narkoba yang disalahgunakan, 
istilah-istilah jenis Narkoba, 
Akibat buruk penyalahgunaan Narkoba 
terhadap fisik, kesehatan, jiwa/mental, 
sosial; 
Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan 
Narkoba; 
Gejala-gejala penyalahgunaan Narkoba; 
tempat rujukan untuk pengobatan dan 
rehabilitasi ; 
Peranan orangtua dalam pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba dalam keluarga 
dan di masyarakat; 
Perundang-undangan Narkotika dan 
psikotropika serta kebijakan sekolah tentang 
masalah Narkoba. 

Strategi 2 : Membuat orangtua waspada mengenai 
situasi dan keadaan Narkoba dan 
mengetahui lingkungan dimana anak-anak 
menyalahgunakannya serta tempat penjualan 
Narkoba. Untuk lebih mengetahui hal-hal 
ini, kelompok orangtua perlu bergabung dan 
berkomunikasi, saling membagi pengetahuan, 
atau mengadakan pertemuan dan rnengundang 
seorang polisi, psikiater atau konselor sebagai 



pembicara tentang norma-norma remaja dalam 
penyalahgunaan Narkoba. 

Strategi 3. : Membantu orangtua meningkatkan 
ketrampilan untuk membangun relasi keluarga 
yang kuat, khususnya melalui komunikasi yang 
baik dalam keluarga, membantu anak meningkatkan 
harga diri dan kepercayaan diri , dan membantu 
menanam nilai-nilai, sikap dan norma keluarga 
kepada anak-anak, yang dianut masyarakat di 
sekitar mereka. 

Strategi 4. : Mengajar dan mendorong para orangtua 
untuk mengadakan strategi-strategi pence
gahan di rumah, seperti menjadi contoh yang 
baik, membantu anakmeningkatkan ketrampilan 
untuk menolak penawaran serta ajakan untuk 
menggunakan Narkoba, mendorong kegiatan
kegiatan anak-anak yang sehat dan kreatif, 
penyusunan kebijakan atau peraturan keluarga 
yang jelas ten tang Narkoba. 

Strategi 5. : Membentuk jaringan orangtua dimana 
orangtua bergabung dan berkomunikasi 
dengan orangtua Jain untuk bersama-sama 
mengatasi masalah Narkoba. 

& Pendekatan terpadu antara sekolah dan 
Masyarakat. Sekolah yang melibatkan masyarakat 
dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
akan memperoleh banyak manfaat, antara lain: komitmen 
masyarakat dalam bentuk waktu, bantuan keuangan 
dan dukungan. Kerjasama yang baik antara sekolah dan 
masyarakat juga mengirimkan pesan kepada anak-anak 
bahwa penyalahgunaan Narkoba dilarang. 
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Badan Koordinasi atau Panitia Pencegahan Narkoba di 
sekolah . Salah satu upaya untuk mengkoordinir program 
pencegahan Narkoba yang komprehensif ini adalah 
pembentukan Badan Koordinasi atau Panitia Pencegahan 
Narkoba , yang terdiri dari waki l dari sekolah dan masyarakat 

Anggota Badan Koordinasi atau Panitia Pencegahan ini 
meliputi : 

Kepala sekolah 
Guru-guru 
Lurah Kelurahan, Ketua RW, RT, dimana sekolah terletak 
Para siswa (Ketua , pengurus OS IS) 
Para orang tua (Ketua POMG; Ketua PKK di tingkat 
Kecamatan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). 
Polisi (Kapolsek Kecamatan) 
Dokter puskesmas 
Pengusaha 

Contoh panitia pencega han penyalahgunaan Narkoba di 
sekolah adalah Forum Komunikasi Masyarakat, Aparat dan 
Sekolah (FORKOMAS) di Lingkungan SMUN 36, Kecamatan 
Pulogadung, Jakarta Timur, untuk terjalin kerjasama dan 
koordin antara sekolah dan masyarakat dal am penanggulangan 
penyalahgunaan Narkoba di sekolah. 

Susunan pengurus Forum Komunikasi Masyarakat, Aparat 
dan Sekolah (FORKOMAS) terdiri dari: 

Pelindung I. Carnal Pulogadung 
2. Kapol sek Pulogadung 
3. Danramil Pulogadung 
4. Lurah Kelurahan Jati 
5. Ketua RW 06 dan Ketua RW 07, kel. 

Jati 



Ketua 

Koordinator 

Anggota 

6. Ketua RT 013. RT01 8, RT 019, 
RT20/RW 06 Kel. Jati . 

7. Ketua RT 0 1, RTOIO!RW07 Kel. 
Jati 

8. BP3 SMUN 36 Jakarta dan BP3 
SMUN 92 Jakarta 

I. Kepala SMUN 36 Jakarta 
2. Kepala SMUN 92 Jakarta 

Dari Aparat Binmas Kel. Jati 
Babinsa Kel. Jati 

Dari Sekolah Wakil dari Guru 
Dari Masyarakat Pendidi k/Pengurus 

Kelurahan Jati 
Sebelas orang dari Sekolah dan 
sebelas orang dari Masyarakat 
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Kegiatan FORKOMAS antara lain: 

I. Mengadakan rapat/pertemuan secara berkala atau sewaktu
waktu diperlukan secara kekeluargaan sehingga terjalin 
kerjasama yang baik, sating membantu dan mendukung. 

2. Saling memberikan informasi baik secara lisan lewat telepon 
a tau tertulis apabila terjadi hal-hal yangmenjurus pad a transaksi, 
pengedaran, sedang memakai Narkoba dan zat adiktif lainnya 
dan tindakan gejala yang lain. 

3. Mengadakan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit pada saat 
diperlukan untuk mengadakan test urine a tau test darah. 

4. Mengadakan Razialpembersihan secara berkala yang sifatnya 
mendadak setelah diketahui/dimungkinkan ada pengedar/ 
pemakai Narkoba di sekitar lingkungan sekolah oleh petugas 
dari sekolah. 

5. Mengadakan Razialpembersihan secara berkala yang sifatnya 
mendadak setelah diketahui/dimungkinkan ada pengedar/ 
pemakai Narkoba di sekitar lingkungan sekolah aparat 
keamanan. 

6. Mengadakan penyuluhan penyalahgunaan Narkoba untuk 
siswa dan masyarakat sekitar. 



APA YANG BISA DILAKUKAN Oleh 
1 TOKOH-TOKOH I 

__ MASYARAKAT 





Peranan anda sebagai tokoh masyarakat sangat penting dalam 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Anda mempunyai 

tanggung jawab untuk mewaspadai dan menghindari faktor-faktor 
yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan 
Narkoba dilingkungan anda. Dalam usaha pencegahan masalah 
penyalahgunaan Narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan 
untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat, terutama 
para orangtua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat dan 
organisasi-organisasi sosia l di sekitar lingkungan untuk mencegah 
masalah Narkoba secara terpadu. 

Tokoh masyarakat perlu: 
~ Memahami masalah penyalahgunaan Narkoba, upaya pen

cegahan dan penanggulangannya di masya rakat; 

Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di 
wilayahnya mengenai masalah penyalahgunaan; 

Menggalang potensi yang ada di masyarakat yang dapat 
membantu pelaksanaan penanggu langan di seko lah dan 
lingkungan. 
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Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan 
masyarakat untuk peduli upaya anti-Narkoba di lingkungan
nya. 

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
BERBASISKAN MASYARAKAT 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di kalangan 
masyarakat (Community Based) adalah upaya untuk memberi 
kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan 
ketrampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya 
untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dianggap 
relevan dalam mengatasi masalah Narkoba di kalangan masyarakat 
karena kita menyadari bahwa .. ... . 

Masalah Narkoba adalah masalah masyarakat yang mem
butuhkan perhatian dan jawaban dan masyarakat sendiri; 

Masyarakat setempat lebih mengetahui masalah lingkungan 
mereka sendiri daripada siapa pun. 

Tindakan-tindakan dan perubahan lebih cepat terjadi apabila 
masyarakat saling bekerja; 
Masyarakat setempat ikut terlibat dalam program program 
yang mereka buat dan mereka kembangkan sendiri . 

MENGAPA PERANAN MASYARAKAT? 

Peranan masyarakat sangat penting mengingat bahwa: 

Masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba merupakan 
masalah yang kompleks, dilihat baik dari segi penyebabnya 
maupun dari segi jangkauan pengaruh buruknya. Maka, peran 



serta aktif segenap lapisan masyarakat, baik secara individu 
maupun kelompok sangat dibutuhkan dalam penanggulangan 
dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Tanpa partisipasi 
aktif dari masyarakat, mustahil upaya tersebut dapat tercapai 
secara tuntas. 

Masalah penyalahgunaan Narkoba bukan saja tanggungjawab 
pemerintah. Masalah tersebut adalah masalah masyarakat. 
Karenanya, wajar bilamana masyarakat berkewajiban dan 
bertanggung jawab pula untuk menanggulangi masalab 
terse but. 

Pada umumnya, tujuan semuasektormasyarakat. yang bergerak 
dalam pencegahan sama, yaitu mengurangi permintaan pada 
Narkoba dan membantu generasi muda be bas Narkoba.lnijelas 
menunjukkan babwa untuk mencapai tujuan tersebut, tidak ada 
sektor dalam masyarakat yang dianggap sebagai kelompok 
tersendiri atau terpisah, tetapi sebagai komponen atau bagian 
integral masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa sumber 
tenaga yang paling besar dan kuat dalam pencegahan adalab 
jaringan orang-orang yang sating mendukung, sating bertukar 
informasi dan sating bekerja. 

:Ill Tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk 
menggerakkan potensi masyarakat agar ber
upaya melibatkan diri dalam kegiatan pen

cegahan secara terpadu. 

BAGAIMANA CARANYA? 
Bertatap muka dan berbicaralah dengan masyarakat. Jadilah 
pendengar yang baik. Ketahuilah orang-orang yang peduli 
pada masalah Narkoba dan ajaklah mereka untuk 
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Bersatu dan bekerjasama mengatasi masa lah tersebut. 
Mengadakan rapat kecil sebaga i papan loncatan untuk 
penyusunan rencana kerja. Mengingat bahwa masyarakat 
setempat lebih mengetahui masalah lingkungan mereka 
sendiri daripada siapa pun, melalui diskusi dan tukar pikiran, 
kelompok kecil ini dapat membuat ke-putusan bersama
sama. 

Mcngetahui dan me-nggera kan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh
tokoh agama, serta organisasi-organisasi sosial masyarakat 
yang mampu menggerakan masyarakat untuk menanggulangi 
masalah arkoba. 

Memberi pengertian dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap masalah penyalahgunaan Narkoba selain penumbuhan 
pengertian bahwa masalah Narkoba bukanlah masalah yang 
dihadapi dan menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi 
masyarakat juga berkewaj iban dan bertanggung jawab untuk 
menanggulangi masalah tersebut. 
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STRATEGI-STRATEGI PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA Dl 
MASYARAKAT 

0 PELATIHAN dan PENDIDIKAN 
Merencanakan . dan melaksanakan kursus pelatihan untuk 
berbagai kelompok masyarakat seperti: orang tua, tokoh-tokoh 
masyarakat, kelompok remaja, para guru dan siswa, tentang 
strategi-strategi pencegahan, ketrampilan mengasuh anak 
yang baik sebagai strategi pencegahan, pelatihan kerja untuk 
anak-anak remaja seperti ketrampilan pertanian, pertukangan, 
perakitan, seni dan tata rias, dan lain-lain. 
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@ KEBIJAKAN dan PERATURAN 
Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang 
penanggulangan dan pencegahan Narkoba. Undang-Undang 
Narkotika dan Psikotropika perlu didukung oleh seluruh 
lapisan masyarakat. 

@) KEGIATAN KEMASYARAKATAN 
Tokoh-tokoh ma·syarakat dapat mendorong dan menggerakkan 
masyarakat, terutama para remaja untu k bergiat dalam 
kegiatan-kegiatan yang positif dan kegi atan kemasyarakatan 
seperti kerja bhakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan 
penghijauan lingkungan. 

0 PROMOSI HIDUP SEHAT 
Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program 
yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti: 
gerak jalan, Iomba olahraga, sen am bersama, rekreasi bersama 
seperti wisata karya, berkemah, piknik dan sejenisnya. 

0 SISTEM RUJUKAN 
Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan 
atau yang korban Narkoba untuk mendapatkan pelayanan 
pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui 
sistem rujukan atau tala cara/prosedur yang disepakati. 
Penyusunan daftar atau directory sumber-sumber tenaga 
yang bergerak dalam pencegahan dan lembaga-lembaga 
pelayanan pengobatan dan rehabilitasi sosial sangat membantu 
meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara masyarakat 
dan lembaga-lembaga tersebut. 



0 PEMBENTUKAN KELOMPOK 
KONSELING (Community-Based Counseling) 
Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, 
tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, 
sebagai re lawan, untuk memberikan konsu ltasi /konseling 
kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah 
pribadi atau memi liki kerawanan dan/atau Ielah menjadi 

korban Narkoba. 

8 ORGANISASI 
Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi 
sosial masyarakat yang satu dengan yang lai nnya dan dengan 
tokoh-tokoh masyarakat formal/infonna l sangat penting 
untuk memperlancar dan meni ngkatkan koordinasi dalam 
penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di 
lingkungan. 

Pembentukan Badan Koordinasi Pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba di tingkat Kecamatan 
dimana semua sektor terkait akan diwakili adalah satu cara 
untuk menyatukan persepsi dan visi potensi masyarakat dalam 
rangka mewujudkan prinsip keterpaduan guna mencegah 
masalah Narkoba. Berikut ini ada lah contoh Struktur 
Organisasi Badan ·Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba di tingkat Kecamatan. 

Badan Koordinasi. Badan Koordinasi Pencegahan dan 
Penanggulangan diketuai Wakil Camat, dengan Sekretaris 
Wilayah Kecamatan sebagai wakil ketua. Anggota Badan 
Koordinasi ini (BKP3N) terdiri dari berbagai unsur masyarakat 
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Musplka 

Badan Koordlnasi 
Pencegahan & Penanggulangan 

Penyalahginaan Narkoba 
(BKP3N) 

Rukun Tetangga J 
I 

Keluarga Dasa Wisma 

yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan 
penyalahgunaan Narkoba seperti : Kepala Satuan Kepolisian, 
Kecamatan, Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil 
Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Seksi Sosial 
Kecamatan, Kepala Kanwil Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Kantor Urusan Agama, Juru Penerangan Kecamatan, 
Kepala Unit Reserse Polsek Kecamatan, Ketua Pekerja Sosial 
Masyarakat Kecamatan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat 
dan LSM-LSM di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 



Tugas-tugas Badan Koordinasi Pencegahan Penyalah
gunaan Narkoba di tingkat Kecamatan adalah: 

I. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah Narkoba dari 
tingkat kelurahan; 

2. Menyusun rencana kerja tentang pencegahan dan penang
gulangan penyalahgunaan Narkoba. 

3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan 

masalah Narkoba, termasuk penegakan hukum. 

4. Membentuk Pasko penanggulangan Narkoba di Tingkat 
Kecamatan dan memantau upaya kegiatanya. 

5. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulang

an masalah Narkoba dengan instas i terkait. 

6. Mengadakan evaluasi program pencegahan dan penanggu

langan masalah Narkoba. 

7. Menyusun kebijakan tentang pencegahan dan penanggula
ngan masalah Narkoba di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 

8. Membuat laporan ten tang kegiatan-kegiatan pencegahan yang 
sudah dilaksanakan di kelurahan masi ng-masing 

Di tingkat Kel urahan, Pembentukan Tim Anti Narkoba di tingkat 
Kelurahan juga diperlukan untuk menyusun rencana kerja dalam 
pencegahan/penanggulangan masalah Narkoba, menggerakan 
masyarakat dan seka li gus melaksanakan rencana kerja bersama
sama masyarakat di masing-masing kelurahan. 
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Q PENDEKATAN KEAMANAN 
Kerjasarna antara polisi dan rnasyarakat di tingkat kelurahan 
rnemang sangat penting untuk rnengurangi, rnencegah dan 
rnenangkal pengedaran Narkoba di RT/RW. Walaupun strategi 
ini kurang rnarnpu untuk rnengatasi rnasalah Narkoba, narnun 
merupakan sa lab satu strategi untuk yang dapat rnernberi rasa 
aman dan tenterarn bagi warga rnasyarakat. 

0 JARINGAN ORANGTUA (Networking) Jaringan 
orangtua berdasarkan tingkat sekolah anak atau ternan-ternan 
anak di lingkungan untuk rnernbangun hubungan kornunikasi 
antara orangtua guna rnencegah rnasalab Narkoba. 



APA YANG BISA DILAKUKAN Oleh 
TOKOH-TOKOH 

AGAMA 





Tokoh - tokoh agama 
seperti kiai , pastor, 

pendeta, biksu dan 
pedende serta organisasi 
keagamaan adalah 
pembina dan penuntun 
masyarakat ke ja lan yang 
benar. Dalam pembinaan 
ini tidaklah cukup kiranya 
dengan memberi pelajaran 
agama dan moral saja, 
tetapi lebih dari itu, 
tokoh-tokoh agama mem
punyai wewenang dalam 

' ' 

I i .. -___.__ ·-
--- -- )1'0· . 

lingkungannya dalam memberikan berbagai 
bantuan untuk membina umat masing-masing. 

T uhan yang mencintai segenap makhluk 
hidup, menyayangi dan perduli pada kesehatan dan kehidupan 
seluruh umat. Diajuga telah memberikan kita suatu perintah untuk 
menghibur, mendamaikan, mencintai dan mengerjakan kewajiban
Nya. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
misi ini kepada semua orang. 

SEBAGAI TOKOH AGAMA ... 

• Anda. mempunyai potensi kepemimpinan besar yang sangat 
berpengaruh pada para warga di lingkungannya. Sebagai tokoh 
agama, anda berada pada posisi yang tergolong unik dalam 
masyarakat untuk menggerakan umat dan masyarakat untuk 
mencegah dan mengatasi berbagai masalah di lingkungan 
termasuk masalah narkoba. 
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• Anda bisa memperkuat rasa kesatuan warga, sehingga bila 
seorang warganya mengalami sesuatu masalah, keseluruhan 
warga akan ikut merasakannya dan bersama-sama berusaha 
mengatasinya. 

• Anda mempunyai potensi besar untuk mewujudkan generasi 
muda sehat jasman; dan rohani, berbudi luhur, dan taqwa 
kepada Tuhan serta menyentuh masyarakat yang memerlukan 
bantuan dan memberikan uluran tangan yang penuh cinta dan 
kemurahan hati. 

ANDA 
DIPANGGIL 
untuk ..... 

menciptakan suatu hubungan yang 
penuh cinta kasih dengan sesama. 
menyayangi sesama yang satu 
dengan yang lainnya. 
membantu membangun cara hidup 
yang sehat. 
membantu untuk meringankan 
masalah orang lain. 
membantu menanggulangi masalah 
Narkoba. 
membantu membangun dan me
ngembalikan kehidupan yang 
retak. 

TOKOH-TOKOH AGAMA DIHIMBAU UNTUK 
MELAKSANAKAN HAL-HAL BERIKUT IN I: 

I. PEMBINAAN UMAT. Anda bisa membantu keluarga 
yang sedang menderita karena masalah Narkoba. Pengadaan 
konseling oleh tokoh agama merupakan kegiatan yang sangat 
membantu keluarga memecahkan masalah, dan membukajala~ 
untuk mengambil tindakan atau keputusan yang baik. Anda 



juga dapat membantu umat untuk menerima korban Narkoba 
tanpa memberi peni laian terhadapnya atau menyalahkan 
si korban dan keluarganya atas dasar nilai-nilai moral atau 
prinsip umat sendiri. Doa untuk keluarga yang menderita 
sangat membantu menguatkan keluarga dalam menelusuri 
lorong keputusan sampai menemukan harapan. 

2. PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN. Kita 
mengetahui bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba bisa 
dicegah. Tokoh agama dan umatnya memiliki potensi besar 
untuk bersama-sama mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan 
masalah Narkoba seperti: 

• Program pendidikan yang lebih 
menitikberatkan pada pengadaan 
bimbingan, penyuluhan dan 
penanaman kebiasaan untuk 
melaksanakan prinsip hi dup sehat 
dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga dicapai suatu tingkat 
ketahanan di bidang fisik yang 
merupakan benteng yang kuat 
dari pengaruh kehidupan bahaya 
penya lahgunaan Narkoba; 

• Program pendidikan bagi 
orangtua tentang mengasuh anak yang baik sebagai 
strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba termasuk 
komunikasi dalam keluarga, disiplin , dan cara me
ningkatkan harga diri anak. 

• Program pendidi kan bagi generasi muda tentang pe
ningkatan dan pengamalan kehidupan keagamaan yang 
mewujudkan generasi muda sehat jasmani dan rohaninya, 
berbudi luhur, dan taqwa kepada Tuhan. 
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3. KEGIATAN SOSIAL. Tokoh-tokoh agama, organisasi, dan 
umatnya bisa membantu pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
dengan menyediakan usaha-usaha sosial yang meliputi antara 
lain: 

• Pendirian pu~at/tempat pelayanan untuk konseling, 
konsultasi ; 

• Pendirian pusat pengobatan, penamP.ungan dan bimbi
ngan pada anak-anak korban Narkoba; 

• Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan Jain dari 
penyalabgunaan Narkoba; 

• Penempatan pekerjaan dan program Jatihan 

KERJASAMAANTAR KEAGAMAAN 

San gat diperlukan demi mencapa i sinergie dalam penanggulang 
an penyalahgunaan narkoba. 
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H asil penelitian menunjukan bahwa 
anak-anak lebih ban yak menghabiskan 

waktu menonton televisi ,rnendengarkan 
radio rnenonton bioskop dan mernbaca 
majalah favorit di banding kegiatan di 

sekolah . 
Dengan kesibukan sehari-hari , kita 

masih rnernberi peluang untuk mencari 
berbagai media sebagai sumber informasi , 
hiburan dan pendidikan. 

Media massa dapat mempengaruhi nilai -nila i dan sikap kita 
terhadap isu-isu dan masalah lingkungan serta dalam pembuatan 
keputusan. 

• Media massa dapat menjadi wadah untuk menarik perhatian 
dan meningkatkan kesadaran pernerintah dan masyarakat 
terhadap masalah Narkoba. Hasil penelitian menunjukkan 
Kampanye media massa nasional di Arnerika Serikat dari 
berbagai ikl an ten tang bahaya Narkoba dan keuntungan hidup 
sehat tanpa obat yang berfokus pada anak-anak berusia 9- 18 
serta para orangtua, berhasil meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran sasaran kelompok tersebut ten tang bahaya berbagai 
jenis Narkoba . Kampanye melalui media massa juga berhasil 
merubah sikap anak-anak terhadap penyalahgunaan Narkoba. 
Untuk itu lah, diperlukan pendekatan yang bersahabat. 

• Media cetak . sangat efektif menumbuhkan sikap. Dalam 
bahasa jumalistik media cetak dikaitkan dengan teori jarum 
suntik hypodermis yaitu penyuntikan di bawah kulit sehingga 
tidak terlalu sakit, tetapi obat yang disuntikkan masuk. Begitu 
pula berita, tanpa dirasakan yang membacanya dia sudah 
dipengaruhi di bawah a lam sadarnya. 
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BAGAIMANA MEDIA MASSA DAPAT MENDUKUNG 
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

Media massa dapat mendukung secara positif pendidikan dan 
informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Media massa 

·dapat: 

• Memberi informasi secara benar dan akurat. 
Media massa dapat meng-update masyanikat tentang situasi 
masalah Narkoba, seperti: Jenis-jenis Narkoba apa yang 
banyak disalahgunakan; Siapa yang penggunanya; mengapa 
mereka menyalahgunakannya; Apa pengaruh buruk dan bahaya 
Narkoba pada individu, keluarga dan masyarakat; dan apa yang 
dilakukan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah, 
sekolah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi 
masalah tersebut? 

• Memberi keterangan mengenai isu-isu. 
Media massa dapat membantu memberi keterangan tentang 
isu-isu yang berkaitan dengan masalah Narkoba. Laporan 
khusus di sura! kabar, radio dan televisi dapat memberi 
keterangan pada masyarakat mengenai kaitan antara Narkoba 

"' 
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dengan kemiskinan, arkoba dengan kekerasan dan masalah 
kriminalitas. Biaya sosial dan ekonomi masalah Narkoba 
juga perlu diperhitungkan dalam beban kemgian sumber daya 
manusia, beban gangguan keamanan dan ketertiban yang 
memgikan pertumbuhan ekonomi , serta beban-beban sos ial 
dan moral lainnya. 

• Berperan aktif Dalam 
kampanye advokasi 
gaya hid up sehat, tanpa 
Narkoba. 

Deglamorize drug abuse .. 
Radio, televisi dan iklan 
umumnya membuat minuman 
keras dan rokok menarik 
serta mempromosikan obat 
bebas untuk setiap masalah. 
Tetapi untuk media massa 
yang bertanggung jawab dapat 
membantu mengoreksi atau 
menghilangkan mitos dan konsep yang tidak benar terhadap 
Narkoba. Penu li san tentang pengaruh buruk penyalahgunaan 
Narkoba terhadap fis ik, psikis serta mental seseorang dan juga 
pengaruh buruk dan akibatnya pacta keluarga, tempat kerja 
dan masyarakat dapat membantu merubah sikap dan tingkah 
laku yang positif terbadap penyalahgunaan Narkoba. 

• Mempromosikan sikap Menolak (intolerance) 
terhadap penyalahgunaan Narkoba. 

Media massa dapat meningkatkan dan memelihara sikap 
menolak (intolerance) melawan penya lahgunaan Narkoba 
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melalui pengiriman tanda-tanda dan pesan-pesan pada para 
penonton, pembaca maupun pendengar, bahwa penyalah
gunaan Narkoba tidak akan dibiarkan di masyarakat yang 
mengutamakan kesehatan, kehidupan, kedamaian dan 
ketenteraman. 

• Menciptakan rasa marah terhadap kriminalitas dan 
kekerasan yang · berkaitan dengan penyalahgunaan 
Narkoba. Melalui penuli san ten tang kebenaran dan kenyataan 
ten tang situasi kriminalitas yang mengerikan berka itan dengan 
masalah Narkoba, media massa dapat menimbulkan rasa marah 
(outrage) melawan kriminalitas yang dibuat oleh orang-orang 
yang terpengaruh Narkoba. 

• Menulis tentang contoh-contoh orang-orang yang sukses 
tetapi bebas Narkoba atau orang-orang yang berkerja keras 
untuk melepaskan masyarakat, sekolah atau tempat kerja dari 
masalah Narkoba. Kenyataannya adalah bahwa mayoritas dari 
generasi muda memilih menjadi bebas Narkoba. Keputusan ini 
seharusnya didukung media massa. Orang-orang yang berhasil 
tanpa Narkoba perlu di played up. Media massa dapat juga 
memberi perhatian pada tokoh-tokoh masyarakat, para kepa la 
sekolah dan gum yang peduli , berdidikasi tinggi dan bekerja 
keras untuk menjaga masyarakat dan masalah Narkoba. 

• Menggalang kerja sama dengan media massa melalui: 
Penyajianfacl sheets dan materi-materi informasi. 
Mengundang mereka dalam seminar dan loka karya 
tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 
Melibatkan mereka dalam penyusunan rencana dan 
pelaksanaan kampanye tentang pencegahan penyalah
gunaan Narkoba. 



e Menghadiri seminar, lokakarya, konferensi yang berkaitan 
dengan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

e Membentuk sa lab satu "network" yang terdiri dari para 
wartawan, penyair radio dan televisi yang peduli terhadap 
pencegahan masalah Narkoba 

BUATLAH KAMPANYE MEDIANYA SENDIRI 
Anda juga bisa melakukan kampanye media yang efektif. 

Teknologi canggih dan baru telah membuka berbaga i kemungkinan 
yang menyenangkan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 
sederhana yang anda bisa ikuti : 

I. Buatlah tujuan anda. Jadikanlah SMA RT. 

Simple 
(Scdcrhana) 

Measurable 
(dapat diukur) 

Achievable 
(dapat dicapai) 

Contoh tujuan yang spesifik adalah: 

Reali st ic Timebound 
(Nyata) (mcmiliki batas waktu) 

:>I Meningkatkan keterampilan anak-anak untuk mengatakan 
"Tidak terhadap Narkoba" dalam 6 bulan melalui radio 
mini-drama. 

Z. Tentukan target audience anda. Mungkin anda akan ambit 
anak-anak antara umur I 0-20 sebagai sasaran. Ketahuilah 
kebutuhan mereka, apa yang dapat menarik perhatian mereka, 
dan "bahasa" mereka. 
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3. Buatlah pesan anda untuk setiap sasaran. Pesan ini 
seharusnya: 

!>I Sederhana 
!>I J elas 
!>I Spesifik 
!>I Positif 
!>I Menarik perhatian 
!>I Action-oriented 

Pesan anda,.perlu di pre-test dengan kelompok pemersa 
yang anda ingin dicapai menggunakan kriteria-kriteria di 
atas dan rubah pesan sesuai hasil pre-test. 

4. Pilihlah media yang cocok. 
Pilihlah stasiun-stasiun radio FM yang sering dipakai oleh 
anak-anak remaja sebagai perantara pesan anda. Umumnya, 
anak-anak remaja lebih senang 

5. Buatlah materi-materi anda. Cari lah bantuan profesional 
dalam pembuatan skript, pencarian pemain drama-mini, dan 
rekaman. 

6. Monitor pelaksanaan mini-drama di berbagai stasiun FM 
radio yang terpilih. Pastikan bahwa program anda mempunyai 
cukup frekuensi dan waktu. Para target pendengar anda perlu 
dicapai dalam waktu yang ditentukan dengan pesan yang 
terulang dan konsisten. 

7. Eva luasi hasil program pada para target pendengar 



APA YANG BISA 
DILAKUKAN oleh 

MEDIA MASSA? 





Dewasa ini , masalah penyalahgunaan 
Narkoba di Indonesia sudah mulai 

mengganggu tempat-tempat kerja dan 
perusahaan-perusahaan d i mana ekseku t if 
muda, karyawan dan pegawai lain 
sudah menjadi korban Narkoba. lni 
berarti masalah utama bisnis anda, 
karena menyangkut keuangan. 
Jadi , adalah keputusan 
bijaksana bagi perusahaan 
unruk melaksanakan 
program pencegahan 
penyalahgunaan 
Narkoba sebagai 
komponen 
managemen 
Sumber 

Manusia. 
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Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba dikalangan 

pekerja secara ekonomi dan sosial antara lain: 

MENINGKITNYI 

Kerugian 
lain yang 
Tersembunyi 

Absensi 
Biaya lembur 
Karyawan yang datang terlambat 
Kecelakaan akibat kerja 
Perkelahian/perselisihan antara 
karyawan 
Biaya tunjangan kesehatan 
Biaya kompensasi pekerja 

- Produktifitas 

Pergantian cepat karyawan 
Merusak potensi sumber daya manusia 
Merusak hubungan antar pekerja dan 
perusahaan 
Merusak hubungan an tar anggota keluarga 
Merusak reputasi dan kredibilitas 
perusahaan 

Laporan Departemen Tenaga Kerja AS memperhitungkan 
bahwa penyalahgunaan Narkoba di tempat kerja kemungkinan 
merugikan bisnis dan industri AS an tara 75 dan I 00 miliar dolar 
AS pertahun dalam bentuk waktu yang terbuang, kecelakaan, dan 
meningkatnya biaya perawatan kesehatan serta biaya kompensasi 
pekerja" 



PENDEKATAN TERHADAP PROGRAM 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
Seiring dengan waktu, maka pendekatan terhadap program 
penyalahgunaan Narkoba di tempat kerja juga berubah. 

I DULU I 
Dipimpin oleh Profesional 
Terfokus pada Pengobatan 
Reaktif 

KIN I 
__...... Dipimpin oleh Manajemen 
__...... Terfokus pada Pencegahan 
__...... Pro-aktif 

ILO (International Labour Organization) telah mengeluarkan 
sebuah pedoman yang dikenal dengan "Traffic Light Model" 
untuk menggambarkan keadaan pekerja yang menyalahgunakan 
Narkoba. 
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- Hijau - Kelompok pekerja yang tidak minum alcoho l 
atau dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak 
menggunakan Narkoba. 

Kun ing- Kelompok pekerja yang termasuk ketergantungan 
alkohol ataupun Narkoba tetapi masih dapat 
ditanggulangi dengan bantuan konseling. 

- Merah - Kelompok pekerja yang pecandu alcohol 
dan Narkoba yang memerlukan terapi dan 
rehabilitasi. 

Pendekatan dalam menangani masing-masing 
warna 

Digunakan pula pendekatan yang berbeda dalam menangani 
masing-masing wama: 

Hijau 

Kuning 

Merah 

Mengutamakan berbagai strategi program pencegahan 
seperti "/ifeski/1 /raining", pencegahan HIV, 
peningkatan kualitas kesehatan, melarang rokok di 
lingkungan kerja dan juga melibatkan karyawan dalam 
menjalankan program ini. 
Meliputi deteksi dini dan konseling untuk mengatasi 
masalah alcohol dan Narkoba. 
Meliputi program pendampingan kepada karyawan 
yang terlibat.konseling dan sistem rujukan ke tempat 
pengobatan. 



APA YANG BISA 
DILAKUKAN oleh 

PIMPINAN PERUSAHAAN 





LANGKAH-LANGKAH PENYUSUN PROGRAM 
PENCEGAHAN NARKOBA DIPERUSAHAAN ANDA 

Penyusunan Kebijakan Yang Jelas Dan Komprehenship 

Kebijakan anda perlu mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai 
perusahaan anda. Untuk menyusun sebuah kebijakan perusahaan, 
perlu mempertimbangkan semua orang yang akan dipengaruhi. 
Perlu dilibatkan para karyawan dari semua tingkatan. Saling 
bekerjasama akan membangun dukungan pada kebijakan yang 
akan disusun . 

FUNGSI KEBIJAKAN PERUSAHAAN: 

<> Menjelaskan mengapa kebijakan itu disusun. 

<> Memberitahukan para karyawan dan pelamar bahwa penyalah
gunaan Narkoba dilarang karena mempengaruhi pekerjaan. 

"' Memberitahukan para karyawan konsekuensi pelanggaran ke
bijakan tentang masalah Narkoba. 

"' Menguraikan tugas karyawan yang bermasalah narkoba ter
hadap pencarlan dan penyelesaian pengobatan. 

"' Mengetahui sumber daya perusahaan dimana karyawan men
dapatkan bantuan. 

"' Memberitahukan kepedulian anda terhadap pengaruh korban 
Narkoba pada dirinya sendiri, keluarganya serta perusabaan. 

"' Memberitahukan secara jelas bahwa kerahasiaan akan dijaga 
mengenai partisipasi karyawan dalam program bantuan bagi 
yang bermasalah Narkoba. 
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Para supervisor/pengawas memiliki kesempatan untuk berhubungan 
langsung dengan para karyawan. Mereka berada pada posisi yang 
strategis untuk mendeteksi masalah-masa lah dalam pekerjaan 
yang menunjukkan penyalahgunaan Narkoba. Para pengawas perlu 
mengetahui bagaimana mendeteksi gejala-gejala penyalahgunaan 
Narkoba dan apa yang seharusnya dilakukan sesudah menemukan 
mereka. Untuk melaksanakan tugas pengawas dengan baik, 
diadakan program pelatihan yang meliputi berbagai topik tentang 

penanggulangan masalah Narkoba seperti berikut ini : 

lnfonnasi tentang penyebab, akibat masalah Narkoba serta 
jenis-jenis narkoba dan etek negatifnya. 

Cara-cara mendeteksi penyalahgunaan Narkoba. 

Strategi-strategi pencegahan dan pendidikan Narkoba. 

Program bantuan karyawan. 



Para karyawan anda harus memahami dan tetap menyadari ten tang 
program perusahaan anda yaitu tempat kerja be bas Narkoba. Setiap 
pekerja baru maupun pelamar kerj a perlu memahami program 
tentang masalah Narkoba ditempat ke1ja sedangkan para karyawan 
yang sudah lama bekerja perlu memperkuat komitmen mereka 
tentang program tersebut. Hal ini dapat anda laksanakan melalui 
program pendidikan bagi para karyawan meliputi: 

Penj elasan tentang kebijakan perusahaan anda yaitu 
tempat kerja be bas Narkoba serta memberitahukan 
tentang akibat negatif penyalahgunaan 
Narkoba ditempat kerja dan di luar 
tempat kerja. 

Pemberitahuan bagaimana 
cara mendapatkan bantuan 
untuk yang bermasalah 
Narkoba termasuk urai 
tentang pelayanan-pelayanan 
dan sumber daya la in yang 
tersedia di masyarakat. 

Pemberitahuan ten tang dampak buruk masala h penyalahgunaan 
Narkoba terhadap produktifitas perusahaan, kualitas produk, 
biaya kesehatan dan angka kecelakaan. 

Penj elasan tentang prosedur-prosedur tes penyalahgunaan 
Narkoba apabil a kegiatan ini termasuk sebaga i bagian program 
pencegahan 
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PENYEDIAAN BANTU AN BAGJ PARA KARYAWAN 

Para karyawan adalah sumber daya yang sangat berharga. 
Mereka juga adalah man usia. Hal ini berarti bahwa para karyawan 
memiliki masalah yang dapat mempengaruhi daya kerja mereka. 
Masalah-masalah tersebut dapat berasal dari berbagai sumber 
seperti penyalahgunaan Narkoba dan alkohol, kesulitan dalam 
keluarga, masalah keuangan, gangguan emos i, dan relasi-relasi 
dengan para pekerja yang lain . Untuk membantu para karyawan 
anda mengatasi masalah-masalah mereka, anda perlu membentuk 
Program Bantuan Karyawan (Employee Assistance Programme) 
bertujuan untuk: 

Mengidentifikasi masalah-masalah para karyawan. 

Membantu mengatasi masalah karyawan melalui konseling 
secara rahasia. 

Rujukan. 

Pelayanan Follow-up 

Program Bantuan Karyawan juga meliputi pemberian 
program-program tentang : 

Pelatihan , 
Pengawasan, 
Program pencegahan dan pendidikan dan 
program pemeliharaan kesehatan. 



PROGRAM PEMERJKSAAN URJN 
(URINE TEST) 

Anda perlu membuat beberapa keputusan tentang bagaimana 
program anda diatur dan di laksanakan. Pertanyaan-pertanyaan di 
bawah ini akan dapat membantu anda memulainya 

Siapa saja yang akan mengikuti tes tersebut ? (Hanya para 
pelamar? Semua karyawan?) 

Kapankah tes tersebut dilaksanakan? (secara random? Sebagai 
bagian dari pemeriksaan kesehatan?) 

Jenis Narkoba apa yang akan dites ? (Hanya untuk ganja dan 
Shabu? Semua jenis Narkoba? Untuk alkohol?) 

Berapa kali tes itu akan dilaksanakan ? (Setiap bulan? Satu 
kali setahun?) 

Apakah tindakan anda apabila seorang pe lamar kerja peserta 
tes terbukti positi f? (Tidak boleh diterima? Beritahu pelamar 
mengapa dia tidak diterima? Ulangi tesnya? Kembali lagi 
melamar sesudah 6 bulan?) 

Apakah tindakan anda apabila seorang karyawan peserta tes 
terbukti positif? (dikeluarkan semua karyawan yang positif? 
Rujuk mereka untuk konseling dan pengobatan?) 

Apakah tes yang akan anda gunakan dan prosedur apa yang 
akan anda ikuti ? (Siapa yang akan mengumpulkan spesimen? 
Laboratorium apa yang akan digunakan? .Bagaimana menjaga 
kerahasiaan?) 
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MENUNJANG PROGRAM PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASISKAN 

MASYARAKAT 

Perusahaan dan seluruh karyawan bukan sebuah kelompok 
tersendiri. Mereka adalah bagian da ri masyarakat. Setiap karyawan 
mempunyai keluarga yang merupakan komponen dar i masyarakat 
itu sendiri. Apabi la seseorang menyalahgunakan Narkoba, maka 
keluarga dan lingkungan sekitarnya akan merasakan akibatnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, agar 
program dapat mengenai sasaran secara keseluruhan, sangatlah 
pen ling untuk menyentuh masyarakat di seputar 

Membina hubungan yang erat antara perusahaan dan 
masyarakat di sekitamya. 

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti acara kesenian, 
o lahraga, keagamaan dan hiburan lainnya. 

Menyebarluaskan informasi dan pengetauan tentang Narkoba 
seca ra intensif. 

Agar Program dapat berjalan denganmulus, diperlukan sebuah 
komitmen bers ifat jangka panjang, komprehensif dan harus pro
akti f sehingga pada akhirnya dapat diperoleh hasil yang maksimal 
berupa: 

Meningkatnya . 

Produktifitas 

Kredibilitas dan reputasi 



Menurunnya 

Tingkat pergantian karyawan 

Absensi 

Biaya lembur 

Kecelakaan akibat kerja 

Perkelahian/perseli sihan antara karyawan 

Biaya tunjangan kesebatan 

Kecelakaan akibat kerja 

Biaya kompensasi pekerja 

tidak ada program yang dibentuk sekaligus. Ambilah satu langkah 
setiap waktu. Langkah yang diambi tidak harus berurutan. 
Langkah·langkah dapat berubah tergantung dari kondisi. Yang 
penting, usaha anda telah menunjukan bahwa Penyaahgunaan 
Narkoba Berbahaya 
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Mari bersatu hancurkan narkoba 



PERENCANAAN 
PROGRAM PENCEGAHAN 





PERENCANAAN 
PROGRAM PENCEGAHAN 
,.. Keberhasilan suatu upaya pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba tergantung pada sebaik apa perencanaan dibuat. 

Bab ini akan membantu menj elaskan secara gari s besar 

langkah-l angkah suatu proses membuat perencanaan ya ng 

dapat digunakan o leh petugas pencegahan/masyarakat untuk 

mengembangkan suatu program pencegahan penya lahgunaan 

Narkoba. 

,.. Perencanaan suatu program pencegahan dapat me.mbantu 

masyarakat untuk berkonsentrasi pada proyek yang akan 

sangat berdampak pada masa lah-masalah penyalahgunaan 

Narkoba. Perencanaan akan menurunkan perasaan frustrasi 

dan upaya yang sia-sia yang dapat terjadi ketika upaya 

pencegahan mencoba menye lesaikan terla lu banyak kegiatan 

dengan sumber daya yang sangat terbatas. 

,.. Rencana untuk sua tu program pencegahan dapat berupa suatu 

garis besar dokumen tertulis da lam bahasa yang sederhana 

yang menjabarkan tentang rancangan program apa ya ng akan 

dilaksanakan, sumber daya yang tersedia, dan tolok ukur yang 

akan digunakan untuk menjelaskan apakah program telah 

mencapai sasaran. Kunci susksesnya adalah suatu perencanaan 

upaya pencegahan yang sist imat is dan rea li stis daripada suatu 

cetakan dokumen for mal yang lux. 
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9 LANGKAH DARI PROSES PERENCANAAN 

Apakah perencanaan tersebut dibuat sederhana a tau rum it, pada 
umumnya proses perencanaan meliputi 9 langkah sebagai berikut: 

0 Pengkajian kebutuhan 

8 Penentuan tujuan 

C) Penentuan sasaran 

0 ldentifikasi sumber daya 

0 ldentifikasi sumber dana 

0 Pengangkatan dan penugaskan 
penanggung jawab program (Leadership) 

8 Pelaksanaan 

0 Evaluasi 

0 Revisi perencanaan berdasarkan hasil/ 
temuan evaluasi 



• Mempelajari dan menganalisa masalah 
Narkoba 

lnilah beberapa pertanyaan: 
Bagaimana keadaan dan perkembangan 
masalah penyalahgunaan dan pengedaran 
Narkoba di lingkungannya? (Apakah pe
nyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja 
adalah masalah utama di masyarakat ini? 
Jenis Narkoba apa yang disalahgunakan? 
kelompok apa yang menyalahgunakan? 

Apa faktor penyebab masalah penyalahgunaan Narkoba di 
lingkungan anda? 

Tindakan apa yang sudah, sedang dan bel urn dilaksanakan oleh 
masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah 
Narkoba? Kelompok/organisas i apa yang melaksanakannya? 

Adakah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyalah
gunaan Narkoba di masyarakat ini? Bila ya, pelayanan apa yang 
ada? 

Kelompok-kelompok masyarakat apa yang aktif dalam pen
cegahan penya lahgunaan Narkoba? Apa kegiatan/program 
mereka? 

Perilaku dan sikap apa yang anda ingin rubah dari segi yang 
memiliki masalah sendiri, dari faktor pendorong seperti 
keluarga, kelompok sebaya, dan faktor pemicu yaitu sekolah, 
pemerintah dan penegak hukum? 

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah Narkoba di 
lingkungan 
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PENDEKATAN UNTUK MELAKUKAN SUATU 
PENGKAJIAN KEBUTUHAN 

Pertemuan masyarakat (informasi dari kedua-duanya yaitu 
pemuka masyarakat dan individu-individu di masyarakat) 

lndikator sosia~ (Statistik kriminal , angka penyakit, angka 
kenakalan, anak, dll) 

Survei pemuka/tokoh masyarakat (pejabar resmi, pemimpin 
masyarakat, pemimpin agama, pejabat sekolah, pejabat 
pemerintah setempat) 

Populasi target yang akan disurvei (pengumpulan data dari 
sampel atau seluruh populasi dari suatu kelompok masyarakat 
untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan mereka. 

Sesudah mendapatkan informasi/data tentang kebutuhan 
masyarakat, kemudian apa? 

,.... Terjemahkan data yang telah diperoleh dari hasil survei ke 
dalam pernyataan masalah (Problem Statement) sehingga 
memperoleh berbagai masalah yang akan ditangani. 

Buatlah sebuah daftar tentang masalah yang timbul 
dari basil survei. Pad a sa at itu, tidak perlu me rasa cemas 
ten tang penyelesaian masalah- masalah tersebut. 

Contoh: 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi 
masalah Narkoba 

Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya 
orangtua, para guru dan tokoh-tokoh masyarakat 
tentang masalah narkoba dan cara-cara 
pencegahannya. 



Kurangnya kegiatan positifbagi anak-anak remaja. 
Jenis-jenis Narkoba gampang terjangkau; dimana
mana ada. 

Kurangnya pengertian/pengetahuan anak-anak ten tang 
bahaya Narkoba 

Buatlah priori/as masalah-masalah yang akan diatasi 
menurut tiga. skala prioritas yaitu: proritas tinggi, sedang 
dan rendah. 

Suatu tujuan adalah suatu pernyataan maksud, 
dikembangkan dari identifikasi masalah dan 
dirumuskan da lam kalimat-kalimat berupa 
dampak program yang diharapkan. Hal ini 
secara langsung merespon masalah yang telah 
diidentifikasi melalui proses pengkajian 

Terjemahkanlah pernyataan masalah ke dalam tujuan (Coal) . 
Menjawab pertanyaan: Kegiatan-kegiatan pencegahan apa 
yang anda ingin dicapai dalam jangka panjang? 

Contoh: 
Pernyataan masa lah Kurangnya pengeta huan tokoh-tokoh 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggu langan 
masalah Narkoba . 

Tujuan (Goal): Meningkatkan pengetahuan 
tokoh-tokoh masyarakat dalam pencegahan 
dan penanggulangan Narkoba di Kelurahan 
X dalam I tahun. 

Suatu sasaran adalah sederhana "suatu 
pernyataan hasil yang dapat diukur yang 
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akan dicapai". Beberapa pemyataan sasaran biasanya ditetapkan 
untuk mencapai sebuah tujuan tunggal. 
Buatlah sasaran anda S M A R T 

S M A R T 
Simple (sederhana) 

\l easurable (dapat diukur) 

Achievable {dapat dicapai) 

Realistic (real istis) 

Time-Bound (memi liki batas waktu) 

Contoh Tujuan Spesifik: 

Meningkatkan ketrampilan tokoh-tokoh masyarakat tentang 

strategi-strategi pencegahan melalui 2 ka li pelatihan di 

Kelurahan X dalam 3 bulan. 

Meningkatkan pengetahuan tokoh-tokoh masyarakat di 

kelurahan X tentang program pencegahan berbasiskan 

masyarakat melalu i ( I) kali pelatihan dan ( I) pendidikan 

dalam 6 bulan. 

Meningkatkan kesadaran tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan 

X melalui penyebaran 500 leaflets tentang bahaya penggunaan 

obat suntikan {IO U) berkaitan dengan HIV/AIDS dalam I 

bulan 

Sumber daya apa yang dibutuhkan 
program untak mencapai sasaran? 

Sasaran menjelaskan sumber 
daya yang dibutuh kan dan tidak 
sebaliknya. 



Mungkin sumber daya terbesar untuk 
berbagi program pencegahan adalah 
suatu jaringan kerja, dari manusia 
dan program yang sal ing berbagi 
informasi, pelayanan dan dukungan 

Berapa banyak biaya 
dibutuhkan ? 

Darimana biaya akan didapat? 

Sumbangan masyarakat 

Hibah dari Yayasan 

yang 

Hibah dari sumber intemasional 

Siapa yang bertanggung jawab 
terhadap setiap bagian dari program 
pencegahan? 

Satu hal yang pertama harus 
dipertimbangkan dari semua 
penanggung jawab untuk suatu 
organisasi pencegahan adalah setiap 
pemimpin setempat yang dapat 
memperkuat hubungan interpersonal 
dari seluruh anggota dan memak
simalkan dukungan terhadap sasaran 
program. 
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Pelaksanaan 

Tujuan, sasaran dan kegiatan
kegiatan dari kelompok masyarakat 
untuk pencegahan sudah ditentukan. 

Sumber daya dan sumber dana yang 
dibutuhkan sudah ditetapkan. Namun 
demikian, kadang-kadang sesuatu 
yang tidak diharapkan dapat terjadi. 
Sampai saat itu perencanaan harus 
meliputi pengembangan prosedur 
yang menjamin suksesnya upaya 
pencegahan ketika hal-hal yang 
tidak diharapkan terjadi. Hal ini apa 
yang disebut dengan " Perencanaan 
untuk Pelaksanaan" (Planning for 
implementation). 

Supervisi atau Pengawasan adalah elemen 
yang paling penting dari pelaksanaan, artinya menjaga komunikasi 
yang terbuka tetap dalam alumya antara pimpinan dan yang 
lainnya yang terlibat dalam upaya pencegahan. Hal ini memerlukan 

pemantauan secara terus menerus 
terhadap kemajuan kegiatan 
pencegahan. 

Pemantauan program adalah 
kegiatan penting mulai dari 

penyusunan sampai pelaksanaan 
program. Kegiatan ini mengawasi 
perkembangan pelaksanaan program 
untuk menjamin bahwa inputs,jadwal 
kegiatan, hasil yang ditargetkan dan 



kegiatan lain berjalan sesuai rencana. Pemantauan program juga 
diperlukan untuk segera mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

Eva luasi program adalah suatu proses yang menentukan 
relevansi, efisiensi, efektivitas serta hasil kegiatan. 

Apa yang ingin kita capai? 
Apa yang sedang kita dikerjakan untuk mencapai itu? 
Apa yang sudah kita capai? 

lni adalah apa yang disebut dengan 
program evaluasi: 

ldentifikasi tujuan dan hasil akhir 
yang di inginkan EVALUASI 
(Langkah I) 

Menjelaskan apa kegiatan yang 
sudah dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan dan dampak!oyrcome 
(Langkah 2) 

Menjelaskan perubahan apa yang 
sudah dilaksanakan, apakah tujuan 
dan dampak sudah tercapai? 
(Langkah 3 dan 4) . 

Evaluasi adalah jalan untuk mem
perbaiki program PERENCANAAN 
anda. Mengetahui tentang hasil 
negatif serta positif program anda 
adalah sumber informasi yang 
sangat berguna. ln fonnasi-i nfonnas i 
dan has il eva luasi 
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MENGAMBIL TINDAKAN 
Sekarang anda sudah mengetahui masalah Narkoba, siapa 

saja yang terlibat, bagaimana anda ingin mengubah mereka, serta 
tujuan apa yang anda ingin capai. lni saatnya untuk melangkah 
dari tahap perencanaan ke tahap penyusunan Action Plan dengan 
masyarakat. 

Action Plan Itu menfawab 
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EVALUASI 
PROGRAM 





EVALUASI PROGRAM 
Evaluasi atau penilaian adalah proses menentukan nilai 

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 

+ Apa yang ingin kita capai? 
+ Apa yang sedang kita dikerjakan untuk mencapai itu? 
+ Apa yang sudah kita capai ? 

lnilah yang disebut program evaluasi: 

0 Mengidentifikasi tujuan-tujuan dan basil akh ir yang diharapkan/ 
diinginkan (Langkah I) 

6 Menguraikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk 
mencapai tujuan dan dampak yang di harapkan (Langkah 2) 

8 Menguraikan pembahan-pembahan yang Ielah terj adi, apakah 
tujuan dan dampak yang diharapkan tercapai (Langkah 3 dan 4) 

MODEL EVALUASI 

Secara lebib terperi nci penilaian bisa dibagi sebagai berikut: 
l. Penilaian terhadap Masukan {Input) 
2. Penilaian terhadap Proses (Process) 
3. Penilaian terhadap Pengaruh (Effect) 
4. Penelaian terhadap Dampak (Owcome/Impact) 

INPUT PROSES 
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EFEK OAMPAK 

Penurunan 
Jumlah Korban 



0 PENILAIAN TERHADAP PROSES. 

APA YANG SUDAH ANDA KERJAKAN? 

• Hal ini menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan 
untuk mencapai sasaran 

• Proses evaluasi terfokus pada kegiatan program yang 
aktual, sedang dilaksanakan dan yang diharapkan. 

Contoh: 
Berapa poster/booklet/leaflet yang direncanakan di
sebarluaskan berapa banyak yang secara aktual telah 
disebarluaskan? 

Jumlah penyuluhan yang diharapkan/jumlah 
penyuluhan yang tel ah dilaksanakan? 

Semakin jelas dijawab pertanyaan dibawah ini , semakin 
berguna proses evaluasi dilaksanakan. lnformasi/data harus 
dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dibawah ini. 

Kegiatan apa yang diharapkan yang terdapat dalam 
program? 

Berapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan 
kel ompok target yang mana? 

Berapa besar kelompok target dapat dicapai? 

Siapa yang belum/tertinggal? 

Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? 

Apa pemikiranlpersepsi dari kelompok target terhadap 
program dan kegiatanya? Apakah berguna? Menarik? 
Membuang huang waktu? 
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Apakah poster-poster, dan materi-materi Jain Ielah dibuat 
pada waktu yang tepat? 

Apakah materi-materi ini disampaikan kepada kelompok 
target sesuai rencana? Apakah staf proyek direkruit pada 
waktu yang tepat? 

@ EVALUASI DAMPAK (Outcome) atau EVALUASI 
PENGARUH (Effect) 

APA PENGARUH (EFFECT) PROGRAM DALAM 
WAKTU YANG DEKAT ? 

Hal ini diukur pengaruh program terhadap kelompok 
sasaran. 

Seluruh program penyalahgunaan Narkoba bertujuan 
merubah manusia-pengetahuannya, sikap, dan perilaku. 
Evaluasi dampak (outcome) dirancang untuk melakukan 
hal tersebut. 

Ada dua jenis evaluasi yang berhubungan dengan 
pengaruh (effect) evaluasi dampak (outcome) melihat 
pada pengaruh jangka pendek, sedangkan evaluasi 
Impact menilai pengaruh jangka panjang atau pengaruh 
akhir. 

Sebagai contoh menggunakan kampanye untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyalah
gunaan Narkoba, evaluasi dampak hendaknya menilai 
pertanyaan dibawah ini: 

::.1 Seberapa efektif materi dari media dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya 
penyalahgunaan Narkoba? 
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::>1 Apakah masyarakat lebih menyadari bahaya masalah 
Narkoba? 

::>1 Apakah organisasi dan pemimpin masyarakatmenjadi 
lebih aktif terlibat dalam kegiatan pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba? 

@ EVALUASI TERHADAP IMPACT 

APA PENGARUH JANGKA PANJANG ATAU 
PENGARUH AKHIR YANG KIT A HARAPKAN 
AKIBAT ADANYA PROGRAM PENCEGAHAN? 

~ Keterangan/fakta yang menunjukkan impact dari program 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat meliputi: 

~ menurunnya penggunaan Narkoba 

~ menurunnya masalah lain yang berhubungan dengan 
penyalahugnaan Narkoba 

~ Eva luasi Impact untuk kampanye anti narkoba bisa 
melihat peningkatan/penurunan jumlah korban Narkoba 
di masyarakat dimana program ini dilaksanakan dalam 
beberapa tahun. Jenis eva luasi ini bisa juga mel ihat 
jumlah kasus kriminalitas dan masalah lain yang berkaitan 
dengan masalah Narkoba. 

PENILAIAN DAYAGUNA (EFEKTIVITAS) DAN 
HASIL GUNA (EFISIENSI) PROGRAM 

-+ Untuk memahami pembahasan tentang penilaian dayaguna 
dan hasil guna ini, periu diketahui terlebih dahulu komponen-



komponen dari suatu program. Setiap program, umumnya 
mempunyai 3 komponen yaitu : 

Tujuan 
Adalah keadaan yang ingin dicapai oleh program. Tujuan 
ini adalah tujuan akhir, tujuan antara , dan sebagainya. 

Kegiatan 
Adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program 
untuk mencapai tujuan. 
Saran (sumber-daya) 
Adalah tenaga, biaya, dan materi serta fasi litas lainnya 
yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
program tersebut. 

Penilaian dayaguna (Efektivitas) Program 

Umumnya pertanyaan tentang efektivitas suatu program 
di tunjukan pada seberapa banyak tujuan telah dicapai akibat 
dilaksanakannya kegiatan program tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui 
efektivitas Program: 

Apakah program pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
melalui radio/TV berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat 
ten tang bahaya Narkoba? 

Apakah jumlah anak remaja yang melihat bahaya dari 
mencoba-coba Narkoba meningkat? 

Apakah orangtua lebih mengetahui tentang peranan mereka 
untuk mencegah anak dari masalah Narkoba? 
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Efektivitas program dinyatakan sebagai perbandingan antara 
tujuan yang tercapai dengan yang direncanakan akan dicapai: 

{'-__ A_o_: -PO--at-au---~0-~_- __ _;) 

Jika AO = tujuan yangtercapai sebagai akibatdilaksanakannya 
kegiatan program 

PO = tujuan yang direncanakan akan dicapai oleh 
program tersebut. 

Penilaian hasil guna (efisiensi) Program 

Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Efisiensi Program: 

Media informasi apa yang paling cost-effective untuk: 
Anak-anak remaja 
orangtua 
masyarakat 

Tiga ukuran-ukuran untuk edsiensi, yaitu: 

I. Perbandingan an tara tujuan yang tercapai dengan sarana 
yang terpakai: 

AO 
AO = AR a tau ------ dimana 

PO 

AO = tujuan yang tercapai 
AR = sarana yang terpakai 

2. Perbandingan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan 
sarana yang terpakai. 



AA 
AA = AR a tau ------ dimana 

AR 

AA = kegiatan yang dilaksanakan 
AR = sarana yang terpakai 

3. Perbandingan an tara tujuan yang tercapai dengan kegiatan 
yang dilaksanakan: 

( 

AA 
AO = AA, a tau-~- dimana 

AO = tujuan yang tercapai 
AA = kegiatan yang dilaksanakan 

MAKSUD PENILAIAN CEVALUASil 
Penilaian program mempunyai berbagai maksud, misa lnya: 

Untuk membantu perencanaan dimasa datang . Akan sangat 
membantu sekali jika kita bisa memperoleh informal/data 
awal program yang sedang berjalan, hingga untuk perencanaan 
selanjutnya kita cukup mempunyai dasar. 

Untuk mengetahui apakah saran a yang tersedia (stafmaupun 
fasili tas Iainnya) dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kekuatan
kekuatan daripada program, baik segi teknis maupun 
administratifiiya, hingga bisa diadakan perba ikan
perbaikan dan bisa belajar dari kekuatan-kekuatanya 
untuk bisa diterapkan dalam program selanjutnya. 
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Untuk membantu menentukan strategi. Artinya, apakah 
misa lnya cara-cara yang dilakukan selama ini masih bisa 
diteruskan atau perlu diganti. 

Untuk mendapatkan dukungan dari sponsor baik pemerintah 
maupun swasta. 

Untuk motivasi. Program yang berhasil akan memberikan rasa 
kepuasaan dan kebanggaan bagi para staf, dan akan mendorong 
mereka untuk bekerja lebih giat. 

Evaluasi itu dilaksanakan: 

• pada waktu pelaksanaan program (on-going evaluation) 

• pada waktu program selesai (post evaluation) 

• berapa tahun sesudah program selesai (Impact 

evaluation) 



LANGKAH-LANGKAH DALAM PENILAIAN 

I. Menentukan tujuan evaluasi. Hal ini mempengaruhi 
bagian apa dari program yang perlu diamati yang 
selanjutnya mempengaruhi pula macam informasi yang akan 
dikumpulkan. 

2. Menentukan bagian apa dari program yang akan 
dievaluasi. Apakah masukannya, proses, ataukah dampaknya, 
atau kombinasi dari bagian-bagian tersebut? Sarna dengan 
di atas, hal ini mempengaruhi juga informasi apa yang perlu 
dikumpulkan. 

3. Mengumpulkan data awal (baseline data) lni penting karena 
data awal ini akan bisa dipakai sebagai pembanding, antara 
sebelum diadakan suatu kegiatan dengan situasi sesudah 
diadakan kegiatan. Data awal yang diperlukan tergantung 
pada apa yang akan dinilai , dan maksud penilaian. 

4. Mempelajari tujuan program. Tujuan program merupakan 
syarat penting bagi suatu program, agar penilaian dapat 
dilakukan dengan baik. Tujuan harus dapat diukur, dan jelas. 
Tujuan bisa dibagi dalam: 

a. Tujuan jangka panjang (Akhir dari program) 
b. Tujuan jangka menengah (Tujuan yang harus dicapai 

dulu untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang diatas). 
c. Tujuan jangka pendek (Tujuan yang ingi n dicapai dalam 

waktu dekat dan merupakan loncatan untuk bisa sampai 
pada tujuan jangka menengah. 

5. Menentukan tolok ukur/indikator/kriteria . 

6. Menentukan cara menilai, alat penilaian dan sumber 
datanya. 
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BEBERAPA PRINSIP-PRINSIP EVALUASI 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip umum evaluasi: 

I. Tujuan proyek seharusnya jelas. Tanpa tujuan proyek yang 
jelas, anda tidak akan mengetahui apakah proyek anda berhasil 
atau tidak. Cara yang baik untuk menjamin bahwa tujuan anda 
jelas adalah untuk dikatakan dalam quantitas dan keadaan 
yang bisa diukur. 

2. Penyusun program seharusnya lebih real istis tentang apa 
yang bisa dilakukan. Salah satu kesalahan dalam penyusunan 
program adalah pembuatan prediksi yang tidak nyata tentang 
hasil-hasil yang akan dicapai oleh program tersebut. 



Lampiran I. 

Jenis-Jenis Narkoba yang paling Banyak Disalahgunakan: 

• Heroin adalah jenis narkotika yang sangat keras dan dapat 
menimbulkan ketergantungan yang kuat, baik fisik maupun 
mental yang mengak:ibatkan rasa saki! dan kejang-kejang saat si 
pemakai berhenti memakainya. 

• Seseorang yang sudah tergantung pada heroin akan merasakan 
beberapa gejala fisik yang tidak enak bila pemakaian heroin 
dihentikan seperti: rasa sakit, kejang-kejang, kram di peru!, 
rasa mau pingsan, gemetar, mual, muntah, gelisah, hidung 
berlendir, mata berair, kehilangan cairan tubuh. 

• Heroin biasanya terdapat dalam bentuk butiran, tepung atau 
cairan. 
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• Putauw ada lah salah satu jenis heroin yang populer di 
Indonesia. 

• Heroin mempengaruhi sistem syaraf pusat, membuat seseorang 
menjadi bodoh dan lemas, merusak kemampuan konsentrasi dan 
perhatian terhadap kehidupan yang normal. Banyak pemakai 
heroin yang meninggal karena overdosis. 

• Heroi n disebut juga dengan nama: putauw, putih, bedak, PT, 
wh ite, etep, dll. 

GANJA/CANNABIS 

• Cannab ismengandung zatkimia(delta -9-tetrahydrocannabinol) 
yang mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta 
pendegaran. 

• Akibat penggunaan ganja adalah: hilangnya konsentrasi, 
kehilangan keseimbangan dan koordinasi tubuh, berkurangnya 
sirkulasi darah ke jantung, rasa cemas, gelisah dan panik, 
depresi , kebingungan atau halusinasi. 



• Ganja dikenal juga dengan istilah: marijuana, cimeng, gele, 
hash, rumput/grass, kangkung, ikat, bang, labang, dll. 

EKSTASI 

• Ekstasi adalah salah satu jenis amfetamine yang bi asanya 
berbentuk pil/tablet dan kapsul, yang dapal memberikan 
rangsangan yang kuat terhadap sis tern syaraf manusia. 

• Ekstasi mendorong tubuh seseorang untuk melakukan akti vitas 
yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuhnya 
sendiri . Beberapa pengguna ecstasy yang akhimya meningga l 
dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang 
berl ebihan. 

• Ekstasi dicampur dengan zat-zat kimia lain san gat berbahaya, 
yang menyebabkan suatu reaksi yang buruk pada si pengguna 
termasuk kematian . 

• Pengguna ekstas i sering harus minum obat-obatan lainnya 
untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. 
Hal ini memyebabkan denyut nadinya menj adi cepat, serta 
akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. 
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• Efek lainnya dari penyalahgunaan ekstasi adalah: diare. rasa 
haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala, pusing. gemetar 
tak terkontrol , denyut nadi yang sangat cepat, mual. muntah. 
hilangnya nafsu makan. 

• Ekstasi dikenal dengan istilah: inex, I, kancing, dll. 

• Shabu adalah nama populer untuk Methamphetamine di 
Indonesia. Bentuknya seperti kristal , tidak berbau dan tidak 
berwama. Karena itu lah sering disebut "ice". 

• Shabu mengakibatkan efek yang sangat kuat pada jaringan 
syaraf. Pemaka i sbabu-shabu secara mental akan bergantung 
dengan zat ini dan penggunaan yang terns menerus dapat 
merusakan otot jantung dan bahkan menyebabkan kematian. 

• Shabu sangat berbahaya karena perilaku yang menjurus pada 
kekerasan merupakan efek langsung dari pengunaannya. 
Bahkan sering menyebabkan impotensi, halunisasi, kerusakan 
hati , ginjal , jantung, dan kematian. 

• lstilah lain untuk shabu-shabu: ice, kristal , ubas, SS, mecin , 

dll 
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l 

INHALEN !Penyalahgunaan zat-zat dengan cara 
dihirup !Sniffing) 

• lnhalen adalah zat adiktif seperti !em, tiner, cat dan zat 
yang sejenisnya, yang biasanya disalahgunakan dengan cara 
dihirup. 

• Penyalahgunaan inhalen ini akan merusak pertumbuhan dan 
perkembangan otot, syaraf, dan organ tubuh lain. 

• Mati mendadak akibat menghirup (Sudden Sniffing Death
SSD) dapat terjadi pada si pemakai. Hal ini disebabkan karena 
denyutjantung mendadakjadi cepat dan tidak beraturan, yang 
dapat mengakibatkan serangan jantung. 

• Menghirup · inhalen sambil menggunakan obat-obat anti 
depresi, seperti obat penenang, obat tidur atau alkohol akan 
meningkatkan resiko overdosis dan dapat menimbulkan 
kematian. 

• Akibat-akibat lainnya dari menghirup inhalen adalah: 
kehilangan ingatan, tidak dapat berpikir, mudah berdarah 
dan memar, kerusakan pada sistem syaraf pusat, kerusakan 
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hati , gi njal , dan jantung, keja ng- keja ng, kram otot dan batuk
batuk. 

• Dikenal dcngan sebutan " ngclcm" 

ALKOHOL 

• Alkohol tergolong zat adi kt if yang bersifat menenangkan sistim 
syaraf pusat (SS P). 

• Pada dasamya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi 
anggota tubuh dan akal sehat. Alkohol dapat menimbulkan 
keru sakan otak, jan tung, dan hati. 

• A lkoho l meningkatkan pembentukan lemak dalam hati dan 
j uga menghambat sekresi protein dari sel hati. Lama-lama 
penimbunan lemak dan protein ini menjadi ireve rsibel dan 
berlanjut menjadi s irosis-hepati s. 

• Pada wanita peminum berat yang scdang hamil dapat mcng
akibatkan kematian bayi lahir atau aborsi spo ntan. 



Lampiran 2. 

Untuk pelayanan rehabilitasi sosial, Anda bisa 
menghubungi ; 

1. UPT Lido BNN 
Jl. Raya Bogor Sukabumi, Desa Cijeruk!Desa Wates, Lido 
Bogor - Jawa Barat 
Telp. 0251-8220926, 0251-8220928 

2. RSKO Halmahera House 
Jl. Lapangan Tembak No. 57 Cibubur - Jakarta Timur 
Telp. 021-873 1870 

3. PP. Pamardi Putra 
Jl. Maribaya No. 22, Lembang, Bandung- Jawa Barat 
Telp. 022-278 6120 

4. PSPP "Khusnul Khotimah" 
Jl. Babakan Pocis - Serpong Tangerang - Banten 
Telp. 756 133 1 

5. PSPP "Galih Pakuan" 
Jl. H. Miing No. 7 1 Putat Nutug Parung-Bogor 
Te lp. 0251 -541 429 Fax. 0251 -541428 
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6. PSPP Mandiri 
Jl. Amto Sari ll/4 Kel Sendang Guwo 
Semarang - Jawa Tengah 
Telp. 024-717036, 024-671 7036 

7. PSPP "Teratai" 
Jl. Balong Sari Dalam No. I Surabaya - Jawa Timur 
Telp. (031) 740 5256 

8. PSPP "lnsyar• 
Jl. Wiliem Iskandar No. 377, Kel Sidorejo Hilir- Medan 
Tep. (061) 6613305 

9. PSMP "Dharma Pala" 
Jl. Raya Kayu Agung Km. 32 !ndralaya OKI 
Pal em bang - Sumatra Selatan 
Telp. (0771)- 580267 
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