
  
 

  



MATERI 3  
 

PERLINDUNGAN ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI 
SEKOLAH DASAR 

 

PENGANTAR  

Generasi Muda merupakan segmen paling rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 

termasuk di jenjang Sekolah Dasar. Sesi ini, peserta akan menerima materi tentang kondisi 

permasalahan narkoba di Indonesia, strategi penanganan penyalahgunaan narkoba di 

Indonesia dan Sekolah Bersih Narkoba dan Ramah Anak (Sekolah Bersinar).  

 

TUJUAN  

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mampu:  

1. Menjelaskan kondisi permasalahan narkoba di Indonesia  

2. Menjelaskan strategi penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia  

3. Mengimplementasikan Sekolah Bersih Narkoba dan Ramah Anak (Sekolah Bersinar)  

 

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan  

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan  

3.1. Kondisi Permasalahan 
Narkoba di Indonesia   

3.1.1. Permasalahan Narkoba di Indonesia 
3.1.2. Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Tingkat 

Pendidikan di Indonesia 

3.2. Strategi Penanganan 
Penyalahgunaan Narkoba 
di Indonesia 

3.2.1. Integrasi Muatan Antinarkotika dan Prekusor 
Narkotika pada Mata Pelajaran 

3.2.2. Integrasi Muatan Antinarkotika dan Prekusor 
Narkotika pada Ekstrakurikuler  

3.2.3. Integrasi Muatan Antinarkotika dan Prekusor 
Narkotika pada Kegiatan Budaya  

3.2.4. Integrasi Muatan Antinarkotika dan Prekusor 
Narkotika dengan Membentuk Komunitas 

3.3. Sekolah Bersih Narkoba 
dan Ramah anak (Sekolah 
Bersinar)  

3.3.1. Definisi Sekolah Bersinar  
3.3.2. Tahapan Pembentukan Sekolah Bersinar 

 

LANGKAH 1: Kondisi Permasalahan Narkoba di Indonesia 

1. Sampaikan kepada peserta tentang kondisi permasalahan Narkoba secara keseluruhan di 

Indonesia  



a. Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak buruk terhadap berbagai aspek 

kehidupan masyarakat dan bangsa, baik kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, dan 

keamanan.  

b. Mengacu pada penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat 

Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(PMB LIPI) tahun 2019 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba 

setahun pakai di Indonesia setahun terakhir sebesar 1,80% atau setara dengan 

3.419.188 orang.sedangkan sebanyak 2,40% atau setara dengan 4.534.744 orang 

berumur 15-64 tahun pernah terpapar narkoba. Kondisi tersebut tentunya tidak 

terlepas dari trend penyalahgunaan Narkoba secara internasional.  

c. Pada tahun 2014 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat bahwa 

satu dari dua puluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis Narkoba dan 

mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016), dan 

pada tahun 2016, UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (5,6%) penduduk usia 

antara 15 – 16 telah menggunakan canabis atau ganja (UNODC 2018). 

d. Sikap 3 dari 1.000 pelajar atau mahasiswa terhadap penyalahgunaan narkoba 

biasanya akan menerima jika, ditawari untuk membeli narkoba, ditawari secara gratis, 

diminta untuk memberikan narkoba kepada orang lain, diminta untuk menjual narkoba 

kepada orang lain. 

 

2. Sampaikan data penelitian kepada peserta tentang kasus penyalahgunaan Narkoba di 

tingkat pendidikan di Indonesia  

a. Hasil penelitian BNN tersangka kasus narkoba berdasarkan tingkat Pendidikan di tahun 

2019 yang masih berstatus mahasiswa dan pelajar sebanyak 1.493 mahasiswa dan 

1.105 pelajar. Sedangkan data jumlah pelajar dan mahasiswa di Indonesia  sebanyak 

13,57 jiwa pelajar dan 1,86 mahasiswa. (BPS, 2018). Dan angka prevalensi pelajar  SD 

yang pernah pakai Narkoba menunjukan angka sebesar 7.365 di tahun 2019 

 

 
 

b. Terdapatkan tiga jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi antara lain ganja, obat 

sakit kepala yang dikonsumsi berlebih, dan inhalant.  
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Tidak Sekolah

Tidak Diketahui



3. Sampaikan tentang data prevelansi narkoba setahun pakai untuk jumlah pelajar dan 

mahasiswa yang terpapar narkoba di13 kota di Indonesia 

a. Berikut data prevalensi narkoba setahun pakai untuk jumlah pelajar dan mahasiswa 

yang terpapar narkoba di 13 kota di Indonesia 

b. Sementara itu ditingkat provinsi, angka prevalensi setahun terakhir, menurut tingkat 

Pendidikan dihasilkan data bahwa: 

1) Prov. Jatim Angka prevalensi tertinggi di semua tingkat Pendidikan sebesar 9,4% 

2) Prov. Jabar dan DIY angka prevalensi tertingi di pelajar SMP sebesar 6,9% 

3) Prov. DKI angka prevalensi tertinggi di pelajar SMA sebesar 6,3% 

4) Prov. Kaltim dan Sulsel, angka prevalensi tertinggi di mahasiswa sebesar 5,4% 

 

 

LANGKAH 2: Strategi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 

1. Sampaikan kepada peserta tentang kondisi permasalahan Narkoba secara keseluruhan di 

Indonesia  

a. Sampaikan data berikut:  
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b. Data diatas menunjukan dampak penyalahgunaan bagi pelajar dapat seperti suka 

bolos atau malas sebesar 56%, mengganggu hubungan dengan teman dekat sebesar 

39,9%, menganggu hubungan dengan guru/dosen sebesar 33,6%, mengalami 

penurunan prestasi akademik sebesar 53,2%, hingga di keluarkan dari sekolah atau 

Drop Out sebesar 22,1%. 

c. Setiap pelajar memiliki kebutuhan dan tingkat perkembangan yang berbeda. Kelompok 

pelajar merupakan kelompok sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba, 

dan semakin rawan ketika muncul istilah dengan New Psychoactive Substances (NPS). 

d. Trend perkembangan NPS atau Narkotika Jenis Baru juga menciptakan celah bagi 

pelaku kejahatan Narkoba karena banyak turunan dari NPS tersebut yang belum diatur 

dalam undang-undang. Berdasarkan data UNODC per Desember 2020 telah beredar 

1.047 NPS di dunia. Dari 83 NPS yang ditemukan di Indonesia, sebanyak 75 jenis telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 dan 4 Tahun 2021.  

e. Selain itu maraknya perkembangan arus teknologi informasi saat ini turut 

memengaruhi pola peredaran gelap Narkoba, dimana pengedar cenderung 

memanfaatkannya sebagai salah satu media untuk melakukan transaksi Narkoba. Oleh 

karenanya pengendalian dan pengawasan sebagai bagian dari upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba sangat diperlukan, mengingat sifat dari Narkotika yang 

merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized 

crime), dan serius (serious crime) yang menimbulkan kerugian sangat besar, baik 

kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan. 

 

2. Sampaikan strategi penyalahgunaan narkoba berikut ini:  

a. Penanggulangan Narkoba perlu ditangani secara masif, komprehensif   dan integral 

dengan langkah-langkah yang menyeluruh. Seluruh elemen  bangsa baik pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinergi 

dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN). Pendidikan dan pengajaran yang baik akan menghasilkan bibit 

unggul untuk kemudian menjadi penerus bangsa yang dapat membawa Indonesia ke 

arah yang lebih baik.  

b. Seperti misalnya, bersama stakeholder dapat melakukan sinergi dalam mewujudkan 

regulasi dan dukungan P4GN, merumuskan kurikulum pencegahan bahaya 

penceyalahgunaan narkoba untuk semua jenjang Pendidikan, pembinaan teknis untuk 

guru/ tenaga kependidikan serta siswa dalam upaya pencegahan bahaya narkoba, 



penyusunan bahan literasi untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, 

kerjasama dalam dukungan program pencegahan narkoba melalui penguatan regulasi 

dan kegiatan pencegahan demi mewujudkan sekolah bersih narkoba (Sekolah 

Bersinar). 

c. Bidang Pencegahan BNN melaksanakan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti 

Narkoba di tahun 2019 bekerjasama dengan UNODC menghasilkan model program 

penguatan institusi keluarga untuk menunjang pendidikan anti narkoba bagi keluarga. 

Program ini berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan parenting orangtua, 

peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak. Program ini 

merupakan hasil rekomendasi dari Pemetaan Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba 

yang dilakukan oleh bidang pencegahan di tahun 2018. Dari hasil rekomendasi 

pemetaan tersebut disebutkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam 

menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.  

d. Menyikapi hal tersebut, sangat penting dilakukan program strategi nasional dalam 

upaya intervensi pada sebuah keluarga. Progam ini bertujuan mendesain model 

progam penguatan instutusi keluarga sebagai benteng terdepan dalam memerangi 

segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang menyasar anggota keluarga terutama 

anak remaja. Karena keluarga merupakan kunci utama di dalam mencegah segala 

pengaruh buruk dari lingkungan sosial. Jika keluarga mempunyai ikatan yang kuat 

antara semua anggota, maka dapat dipastikan semakin kecil kemungkinannya untuk 

jatuh dalam penyalahgunaan narkotika. Atau dapat dikatakan jika ketahanan 

keluarganya tinggi, maka akan semakin kecil terhindar dari masalah-masalah buruk 

sosial. Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan  keluarga untuk 

meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba. (Advokasi, 2020) 

 

3. Sampaikan bahwa strategi dalam pelaksanaan muatan antinarkotika dan prekusor 

narkotika dapat dilakukan melalui integrasi muatan antinarkotika dan prekusor narkotika 

dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, atau membentuk 

komunitas di satuan pendidikan.  

 

4. Sampaikan Nilai yang dapat dikembangkan sebagai strategi pelaksanaan muatan anti 

narkotika dan prekursoe narkotika adalah:  

a. Assertiveness (kemampuan untuk menolak melalui pemahaman, pengembangan diri, 

kepercayaan diri) 

b. Self regulation (manajerial diri, ketahanan diri, kontrol emosi) 

c. Reaching out (kemampuan mengajak, memberikan informasi) 

d. Beliefs system (Sistem keyakinan) (merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang 

menjadi pedoman perilaku)  

e. Organizational Process (proses organisasi) mendukung unit keluarga dan anggota di 

dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba.  



f. Communication/problem-solving processes (proses komunikasi) merupakan suatu 

proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga 

terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

 

5. Sampaikan strategi dalam pelaksanaan integrasi muatan antinarkotika dan prekusor 

narkotika pada mata pelajaran berikut ini:  

a. Mengidentifikasi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang akan diintegrasikan 

dengan muatan antinarkotika dan prekursor narkotika pada setiap satuan pendidikan 

b. Menyisipkan muatan antinarkoba dan prekusor narkoba pada silabus mata 

pelajaran/tema per jenjang dan per kelas 

c. Menyisipkan muatan antinarkoba dan prekusor narkoba pada RPP mata 

pelajaran/tema per jenjang dan per kelas 

 

 

6. Sampaikan kepada peserta untuk menyebutkan lebih banyak lagi Kegiatan – kegiatan yang 

dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler selain yang telah disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan dengan pengembangan nilai assertiveness dapat melalui:   Jambore, Persami  

b. Kegiatan dengan pengembang nilai self regulation: Membangun tenda, halang rintang,  

c. Kegiatan dengan pengembangan nilai reaching out: Bakti sosial 

1) Materi tentang pembiasaan hidup sehat, peka dengan lingkungan dan sesama 

2) Pembiasaan untuk membawa bekal (tidak jajan sembarangan) 

3) Pembiasaan untuk tidak menerima pemberian dari orang asing 

4) Pengelolaan waktu: dilaksanakan diluar jam belajar sekolah. 

5) Penanggung Jawab Pelaksana: Guru Kelas. 

d. Kegiatan dengan pengembangan nilai Belief System adalah melalui ibadah Bersama di 

sekolah, serta pandangan positif melalui pemberian kata-kata positif untuk peserta 

didik oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. 

e. Kegiatan dengan pengembangan nilai organizational process adalah melalui partisipasi 

aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah oleh peserta didik. 

 

7. Sampaikan strategi dalam pelaksanaan integrasi muatan antinarkotika dan prekusor 

narkotika pada kegiatan budaya melalui kegiatan berikut ini:  

a. Kegiatan yang dapat dilakukan 

1) Melakukan pembiasaan  hidup sehat melalui literasi 

2) Melakukan pembiasaan hidup sehat melalui program salam pagi di sekolah serta 

mendorong penguasaan keterampilan hidup oleh peserta didik untuk menolak 

ajakan negative dari lingkungan sekitar 

3) Melakukan pembiasaan kreatifitas melalui pentas seni 

 

b. Materi yang dapat diberikan antara lain: 

1) Materi tentang pembiasaan hidup sehat, peka dengan lingkungan dan sesama 

2) Pembiasaan untuk membawa bekal (tidak jajan sembarangan) 

3) Pembiasaan untuk tidak menerima pemberian dari orang asing 

 



c. Pengelolaan waktu, waktu yang digunakan diluar jam belajar sekolah 

d. Penanggung Jawab Pelaksana: Guru Kelas 

 

8. Sampaikan strategi dalam pelaksanaan integrasi muatan antinarkotika dan prekusor 

narkotika dengan membentuk komunitas melalui kegiatan berikut ini:  

a. Sekolah dapat mewadahi peserta didik-peserta didik yang memiliki pandangan yang 

sama dalam pencegahan  penanggulangan narkotika di sekolah dengan membentuk 

komunitas sekolah. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan 

komunitas tersebut dan memberi bimbingan dengan bantuan guru bimbingan 

konseling sebagai pelaksana dilapangan. 

b. Komunitas antinarkotika di sekolah terdiri kepala sekolah, para guru dan seluruh 

peserta didik. Komunitas ini melakukan kegiatan yang terjadwal 1 kali atau 2 kali dalam 

setahun. Bentuk kegiatan yang dilakuan dapat berupa lomba storytelling tentang 

bahaya jajan sembarangan, lomba membuat poster bahaya obat-obatan dan 

narkotika. 

c. Dengan berbagai kegiatan ini harapannya peserta didik memiliki kesadaran tantang 

bahaya narkotika terhadap kehidupan mereka. 

d. Jenis komunitas yang ada pada tingkat SD/MI adalah sebagai berikut: 

1) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di tingkat rayon 

2) Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kerja sama guru-guru dalam satu gugus 

3) Komite Sekolah sebagai suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, 

arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat 

satuan pendidikan (sekolah). 

4) Pembentukan Tim Pencegahan bahaya narkoba di sekolah untuk mendorong 

terlaksananya Sekolah Bersinar dan Ramah Anak (Sekolah Bersinar) : contoh: 

Komunitas anak SD membawa bekal sehat 

LANGKAH 3: Sekolah Bersih Narkoba dan Ramah Anak (Sekolah Bersinar)  

1. Sampaikan bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan pokok setiap individu untuk belajar 

bagaimana cara bersikap dan cara berpikir. Karena pentingnya faktor pendidikan, 

Pemerintah Indonesia mewajibkan agar setiap orang mengenyam pendidikan minimal 9 

tahun. 

 

2. Sampaikan definisi Sekolah Bersinar berikut ini:  

Sekolah Bersih Narkoba (Sekolah Bersinar) adalah satuan pendidikan yang memiliki 

kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Sedangkan ruang 

lingkup pelaksanaan kegiatan Sekolah Bersinar adalah sekolah (lingkungan pendidikan), 

peserta didik, tim pelaksana pencegahan serta stakeholder terkait. 

3. Sampaikan tahapan pembentukan sekolah bersinar meliputi 7 tahapan sebagai berikut:  

a. Tahap 1: Penentuan Lingkungan Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan  Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Sekolah Bersinar. 



 

Sebelum melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan 

sekolah, perlu dilakukan penentuan lingkungan pendidikan yang berada di suatu 

kotamadya, kabupaten, kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Kriteria dalam memilih tempat/lingkungan untuk pelaksanaan  

kegiatan pencegahan adalah, sebagai berikut:  

 

1) Lingkungan sekolah yang memiliki anggota yang peduli/siap mendukung kegiatan 

pencegahan 

2) Berpotensi bekerjasama dengan pemerintah, LSM dan sektor masyarakat yang 

terkait dengan pencegahan di lingkungan sekolah 

3) Memiliki sumber daya yang memadai. 

4) Terdapat masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan 

tersebut. 

5) Sekolah yang selama ini jarang atau belum pernah mendapatkan  intervensi 

program pencegahan Narkoba. 

6) Sekolah yang berada di kawasan dengan kasus penyalahgunaan atau peredaran 

gelap Narkoba cukup tinggi (bila dibandingkan dengan kawasan lain di sekitarnya) 

 

b. Tahap 2: Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan Dengan Fasilitator dari  

Lingkungan Sekolah dalam rangka Sekolah Bersinar. 

 

Untuk mencapai tujuan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan 

fasilitator di lingkungan sekolah, perlu menghimpun dukungan semua komponen 

masyarakat atau melibatkan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, perlu dibentuk 

tim pelaksana pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang terdiri dari 

 

1) BNN, BNNP, BNNKab/Kota (Kabid P2M1, Kasi) 

2) Dinas Pendidikan 

3) Kepala Sekolah 

4) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

5) Guru Bimbingan dan Konseling   Kelas 

6) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 

7) Pembina UKS 

8) Dewan Pembina 

9) Pihak keamanan sekolah 

10) Pengelola kantin sekolah 

11) Komite Sekolah 

12) Pemerhati di bidang pendidikan 

13) Tokoh masyarakat di lingkungan sekolah 

 

c. Tahap 3: Pembekalan Tim Pelaksana Program di Bidang Pencegahan untuk 

Lingkungan Sekolah dalam rangka Sekolah Bersinar 

 

                                           
1 Bidang P2M : Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNNP maupun BNNKab/Kota 



Peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas anggota tim (pelaksana 

program) atau capacity building sangat penting agar mereka dapat melaksanakan 

tugas masing-masing dengan baik. Dalam tahap ini fasilitator diberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan agar mereka menjadi dinamisator dan motivator yang 

handal dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Adapun materi pelatihan ini 

dapat dilakukan sekolah bekerjasama dengan BNNP maupun BNNKabupaten/Kota 

terdekat. Materi yang diberikan, antara lain: 

 

1) Pengertian tentang Narkoba; bahaya dan dampak Narkoba bagi tubuh, dampak 

Narkoba bagi individu, keluarga, dan masyarakat); 

2) Pencegahan berbasis keluarga dan peran orangtua dalam pencegahan (faktor 

protektif/ faktor resiko penyalahgunaan Narkoba dalam keluarga; peran orangtua 

seperti orangtua sebagai role model, orangtua sebagai pendidik, orangtua sebagai 

pengawas, dan lain-lain); 

3) Ciri-ciri perkembangan pertumbuhan pada tahap perkembangan anak (usia Balita 

(0 – 5 tahun), Usia SD (6 – 10 tahun), Masa Puber (11 – 14 tahun), Remaja (15 – 

18/19 tahun); 

4) Pendidikan keterampilan kepribadian dan sosial (Life skills); 

5) Pola hidup sehat (Kebaikan diri dalam keluarga, Kegiatan positif yang dapat 

dilakukan dalam keluarga, dan mempelajari satu sama lain) 

6) Pola Pengasuhan (Komunikasi orangtua dua dan Anak, Penghargaan dan 

hukuman, Kemampuan menolak penyalahgunaan narkotika (Perilaku Asertif), 

Spiritual, Memahami Diri, Memahami Anak  

 

d. Tahap 4: Penelaahan Permasalahan dan Kebutuhan 

Dalam tahapan ini, tim pelaksana dengan stakeholder terkait diharapkan melakukan 

penelaahan permasalahan/ kebutuhan. Perlu menjadi catatan bahwa ada beberapa 

data yang perlu dikumpulkan sebelum melaksanakan kegiatan pencegahan di 

lingkungan sekolah. Untuk melakukan pemetaan dan pengukuran demografi bisa 

menggunakan kuesioner berikut ini http://bit.ly/lampirandemografi .  

 

1) Analisis Geografi, Demografi dan Potensi Sumber Daya Alam 

a) Melakukan observasi dan analisis tentang geografis wilayah (wilayah yang 

dekat dengan perbatasan negara lain, wilayah yang memiliki jalur laut atau 

sungai, wilayah yang memiliki karakteristik atau kekhasan tanaman); 

b) Situasi/kondisi lingkungan (contoh: banyak terdapat lokasi hiburan, terapi dan 

rehabilitasi pengguna Narkoba; lapas dan rutan; banyak terdapat tempat kost 

atau hunian dengan privasi tinggi); 

c) Kondisi kehidupan sosial/ ekonomi lingkungan (contoh: angka kemiskinan, 

angka pengangguran, ketiadaan sarana publik, rendahnya interaksi sosial 

masyarakat, banyak anak dropout/ berhenti melanjutkan sekolah, kerawanan 

dan masalah sosial, seperti tawuran antar kampung, angka perceraian, dan 

lain-lain); 

http://bit.ly/lampirandemografi


d) Data demografis (jumlah penduduk, struktur penduduk; jumlah laki-laki/ 

perempuan, jumlah keluarga yang mempunyai anak balita, anak berusia 6-11 

tahun, anak berusia 12-15 tahun; 

e) Potensi sumber daya alam. 

 

2) Pemetaan Permasalahan Narkoba di Lingkungan Sekolah yang Menjadi Sasaran 

Layanan Pencegahan 

Pemetaan ini meliputi data-data tentang permasalahan Narkoba, seperti: angka 

atau jumlah prevalensi penyalahgunaan Narkoba atau estimasi penyalahguna 

Narkoba; jenis-jenis Narkoba yang disalahgunakan, penyebab penyalahgunaan 

Narkoba, pengetahuan/ sikap/ perilaku terhadap bahaya Narkoba. 

3) Pemetaan Tentang Pengetahuan dan Keterampilan Dari Masyarakat yang Menjadi 

Sasaran 

Pemetaan ini meliputi cara penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat, cara 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba dalam sekolah maupun tempat kerja; 

keterampilan hidup (life skills). Dalam rangka menelaah kebutuhan program 

pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkoba, fasilitator/ tim pelaksana dari 

sektor kesehatan dapat melakukan berbagai cara, antara lain: 

a) Pertemuan yang fokus melalui Focus Group Discussion dengan tokoh 

masyarakat/ pekerja/ LSM, organisasi masyarakat/ organisasi sosial; 

b) Pemetaan tentang kondisi permasalahan Narkoba di tempat; 

c) Indikator sosial (Laporan kriminalitas, angka kenakalan remaja, dan lain-lain); 

d) Indikator kesehatan ibu dan anak (angka penyakit di puskesmas); 

e) Pemetaan pengetahuan/ sikap orang tua/ guru/ anak pelajar terhadap bahaya 

Narkoba; 

f) Pemetaan pengetahuan orangtua dan anak tentang  keterampilan hidup (life 

skills); 

g) Pemetaan pengetahuan dan keterampilan karyawan tentang cara menghadapi 

masalah dan tekanan. 

 

e. Tahap 5: Pembuatan rencana aksi dalam rangka Sekolah Bersinar (Persiapan untuk 

Praktik Baik Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba) 

 

Dalam tahap penyusunan rencana aksi, tim pelaksana pencegahan perlu menyusun 

rencana aksi yang jelas karena ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan 

pencegahan di lingkungan sekolah. Proses penyusunan rencana aksi dan Penyusunan 

Praktik Baik di lingkungan masing-masing terdiri dari: 

1) Identifikasi permasalahan 

2) Menetapkan tujuan 

3) Memilih kegiatan atau intervensi untuk mencapai tujuan 

4) Menentukan sasaran 

5) Mengadakan sarana/ prasarana 



6) Menunjuk penanggung jawab 

7) Menyusun jadwal kegiatan (Time schedule) 

8) Identifikasi indikator keberhasilan 

 

f. Tahap 6: Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan 

Sekolah dalam rangka Sekolah Bersinar 

 

Dalam tahapan ini, fasilitator menjalankan rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya 

 

g. Tahap 7: Monitoring dan Evaluasi 

 

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam sebuah rangkaian pelaksanaan kegiatan 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah. Monev tersebut 

ditindaklanjuti dengan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan di 

lingkungan sekolah yang dituju, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan 

pelaksanaan kegiatan oleh  fasilitator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


