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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan diselesaikannya buku 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendid1kan Anak Usia Dini 
yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Pencegahan 
dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di 
lingkungan Pendidikan. 

Buku ini dikemas secara sederhana dan dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami dengan alur penyajian yang sistematis. Diharapkan buku ini dapat menjadi 
acuan bagi orangtua maupun pengajar yang berada di lingkungan pendidikan anak 
usia dini sehingga dapat berperan serta aktif dalam upaya P4GN. 

Melalui penerbitan buku 1rn, saya berharap dapat meningkatkan motivasi para pihak 
terkait dalam mencegah peredaran narkoba khususnya di lingkungan pendidikan anak 
usia dini. Secara moral, upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba 
bukan hanya dipikul oleh pemerintah saja tetapi semua masyarakat yang ada juga 
dapat bahu membahu ikut menanggulangi, demi mewujudkan generasi Indonesia, 
Generasi Emas, Generasi Set1at Tanpa Narkoba. 

Jakarta, Mei 2016 
Kepala BNN 

Drs. Budi Waseso 
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......................... ~ 
PenGasuHan 

......................... 



P••····················· 
Siapa saja yang berperan 

daLam pengasuhan? 
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Sagaimana Sebaiknya 
LAKUKAN 

Penuhl kebutuhan g1z1 dan kesehatan anak 

Penuhi kebutuhan kasih sayang anak. 

Menjadl flgur teLadan bagl anak. 

Rajin berkomunikasi dengan anak. 

Menyedlakan waktu untuk berkeglatan bersama anak. 

Memberi perhatian pada kegiatan yang dilakukan anak. 

Hlndarkan anak darl Ungkungan negatlf 

Menjaga keselmbangan dan konsistensi 
peran ayah dan ibu. 

Sabar daLam menghadapl perllaku anak 



Serkomunikasi Dengan Anak 
TINGGALKAN 

Memberl anak makanan cepat saJI dan makanan ber-MSG terlampau sering 

Menyakiti anak secara fisik dan psikis 

Berbuat seenaknya dan semaunya di depan anak 

Jarang atau tldak pernah berkomunikasi 
dengan anak 

Tidak punya waktu untuk berkeglatan dengan anak 

Tidak peduli pada kegiatan anak 

Membiarkan anak di Lingkungan negatlf 

Hanya ayah atau ibu saja yang berperan aktlf 
dalam pengasuhan 

Cepat marah dan hllang kontrol dalam 
menghadapl perllaku anak 
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