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KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera Bagi 
Kita Semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, 
Salam Kebajikan

Pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan 
puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
rahmat dan karunia-NYA telah tersusunnya Buku 
Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah 
“Sekolah Bersinar”. 

Langkah strategis yang dilakukan BNN dalam upaya perang melawan narkotika 
salah satunya melalui strategi demand reduction yang berupa aktivitas 
pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan imun terhadap 
penyalahgunaan narkotika terutama bagi lingkungan pendidikan.

Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi pandemi 
Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor. Kondisi inipun 
dimanfaatkan oleh para bandar dengan menargetkan seluruh lapisan 
masyarakat termasuk lingkungan Pendidikan, maka peran aktif guru dan 
tenaga kependidikan dalam program pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
terutama di lingkungan sekolah dapat membantu memutus mata rantai 
penyebaran Narkoba di lingkungan pendidikan. 

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang terkait secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusunnya buku 
ini. Harapan saya, semoga buku ini bisa menjadi acuan bagi para guru untuk 
melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan 
sekolah.

Jakarta, Desember 2020
Deputi Pencegahan BNN

Drs. Anjan Pramuka Putra,SH.,M.Hum
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BAB I

KONDISI PENYALAHGUNAAN 
NARKOBA DI SEKOLAH
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BAB I

KONDISI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SEKOLAH

LATAR BELAKANG

Narkotika dan Prekursor Narkotika berdampak buruk terhadap 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, sosial, dan keamanan. 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 di Indonesia setahun terakhir sebesar 1,80% atau setara dengan 

3.419.188 orang.

Angka prevalensi tersebut jika pada tahun 2013 jumlah pengguna 

Narkotika di Indonesia diperkirakan sekitar 4 juta jiwa (Satibi, 2013) maka 

pada tahun November 2015 angka tersebut  bertambah menjadi 5,9 juta 

jiwa (Rahmawati 2016). 

Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari trend penyalahgunaan 

Narkoba secara internasional. 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).  
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Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan PMB LIPI tahun 2018 

menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan Narkoba di 

Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa sebesar 3,2% atau setara 

dengan 2.297.492 orang. 

Angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai Narkoba menempati 

posisi pertama dibandingkan pelajar SMP dan mahasiswa. Angka 

prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai dan pernah memakai Narkoba 

dalam satu tahun terakhir sebesar 6,4% untuk kelompok responden yang 

pernah pakai Narkoba dan 3,5% untuk kelompok responden yang pernah 

memakai Narkoba dalam setahun ini. 

Grafik 1.1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut Karakterisik Responden

Grafik 1.2. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Menurut Pernah Pakai dan Setahun 
Terakhir Pakai
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Angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pernah pakai (lifetime 

prevalence), yaitu mereka yang pernah memakai Narkoba paling tidak 

sekali seumur hidupnya, sebanyak 2,40% atau sekitar 240 dari 10.000 

orang penduduk. Angka ini setara dengan 4.534.744 penduduk Indonesia 

yang berusia 15-64 tahun. Adapun angka prevalensi setahun terakhir 

pakai sebesar 1,80% atau 180 dari 10.000 penduduk yang berusia 15-

64 tahun. Angka ini setara dengan 3.419.188 orang penduduk Indonesia 

yang berusia 15-64 tahun (Grafik 1.2).

Angka prevalensi satu tahun terakhir pakai lebih kecil dibandingkan 

angka prevalensi pernah pakai. Ini menunjukkan bahwa banyak 

penduduk usia 15-64 tahun yang pernah memakai Narkoba dalam satu 

tahun terakhir sudah tidak memakai lagi. Apabila dibandingkan dengan 

angka prevalensi nasional setahun terakhir pakai tahun 2017 sebesar 

1,77%, terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03%. Ini berarti 

jumlah pengguna Narkoba mengalami peningkatan.

Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, laki-laki yang memakai Narkoba 

lebih besar dibanding perempuan, baik pernah pakai maupun setahun 

terakhir pakai. Prevalensi laki-laki pernah pakai sebesar 4,8% dan 

perempuan 0,4%. Adapun prevalensi setahun terakhir pakai, laki-laki 

3,7% dan perempuan 0,2% untuk di pedesaan dan perkotaan. (Grafik 

1.3.)
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Grafik 1.3. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba menurut Tempat Tinggal, Jenis  Kelamin, 
dan Kegiatan

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penduduk 15-64 tahun yang 

bertempat tinggal di kota lebih banyak terpapar Narkoba dibanding di 

desa. Laki-laki lebih banyak terpapar Narkoba dibandingkan perempuan, 

baik di kota maupun di desa. Faktor lingkungan pergaulan/pertemanan 

sangat berpengaruh pada penyalahgunaan Narkoba. 

Grafik 1.4. Penyalahguna Narkoba menurut Tingkat Pendidikan, Kelompok Umur, dan 
Status Perkawinan
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Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, angka prevalensi 

penyalahguna Narkoba yang berpendidikan SMA ke atas sebesar 2,1%, 

sedikit lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan SMP, yaitu sebesar 

2%. Data ini menunjukkan bahwa pengguna Narkoba sudah hampir 

merata pada semua penduduk pada semua tingkat pendidikan, bahkan 

pengguna Narkoba yang berpendidikan SD cukup besar yaitu 1,1%. 

Prevalensi penyalahguna laki-laki jauh lebih tinggi untuk semua 

tingkat pendidikan dibandingkan perempuan. Angka prevalensi laki-laki 

di tingkat SMA ke atas paling tinggi 4,2%, diikuti SMP 3,7% dan SD ke 

bawah 2,4%. Angka prevalensi perempuan jauh lebih kecil pada semua 

tingkat pendidikan. Angka prevalensi perempuan tertinggi di tingkat SMP, 

yaitu 0,6%. 

Lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh pada awal seseorang 

mengenal Narkoba, terutama bagi laki-laki.  Pada awalnya mereka hanya 

coba-coba bersama teman sekolah atau teman pergaulan di lingkungan 

tempat tinggal dan semakin lama meningkat hingga menjadi pecandu 

Narkoba. Berdasarkan survei menurut lingkungan pertemanan, untuk di 

wilayah kota memiliki prosentase 6,6% untuk mereka yang mempunyai 

teman pemakai Narkoba dan 3,8% di desa, diikuti sebanyak 3,8% memiliki 

teman yang berurusan dengan hukum dan 1,9% di desa. Kemudian 

terdapat 1,8% memiliki teman yang menjadi pengedar Narkoba untuk 

wilayah kota dan 1,0% di desa, serta 1,4% mereka yang tinggal di kota 

mempunyai teman sebagai kurir Narkoba dan 0,8% di desa. 
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Grafik 1.4. Penyalahguna Narkoba menurut Lingkungan Pertemanan

Setiap pelajar memiliki kebutuhan yang berbeda dan memiliki tingkat 

perkembangan yang berbeda. Kelompok pelajar merupakan kelompok 

sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan 

penggolongan kasus Narkoba tahun 2017, terjadi tren penurunan kasus 

Narkoba secara keseluruhan dengan persentase 10,07% dari 51.464 

kasus di tahun 2017 menjadi 46.283 kasus di tahun 2018. Penurunan 

tersangka terjadi di kalangan mahasiswa dengan jumlah tersangka 1.327 

tahun 2017 menjadi 1.282 di tahun 2018. Sedangkan kenaikan tersangka 

di kalangan pelajar tahun 2017 dari 1.050 menjadi 1.127 di tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Pusat 

Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK-UI) tahun 2016, terjadi 

penurunan angka prevalensi pelajar dan mahasiswa di tahun 2011 

sampai 2016, dimana angka 2,9% turun menjadi 1,9% di tahun 2016 
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dan kembali meningkat pada tahun 2017. Secara umum prevalensi 

penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar laki-laki lebih besar dari 

perempuan. Berdasarkan tempat tinggal, angka prevalensi penyalahguna 

Narkoba yang tinggal di tempat kost lebih besar dari yang tidak kost.  

 Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang menyasar 

kalangan generasi bangsa, terutama pelajar dan mahasiswa ini tentunya 

merupakan satu permasalahan serius. Upaya penanggulangan tidak 

hanya dapat mengandalkan BNN semata namun juga memerlukan 

dukungan dan komitmen dari institusi lain, termasuk yang bergerak di 

sektor pendidikan.

Trend perkembangan New Psychoactive Substances (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 pada Maret 2020 

saat ini telah beredar 892 NPS di dunia. Dari 76 NPS yang ditemukan 

di Indonesia, sebanyak 72 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan 

Narkotika.

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 
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lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized crime), dan 

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

kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan.

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). Untuk itu keterlibatan lembaga pendidikan dari segala jenjang 

khususnya di lingkungan sekolah karena cukup mempunyai peran yang 

strategis. Salah satu elemen yang memiliki peran strategis ini adalah 

lingkungan pendidikan.

Pendidikan dan pengajaran yang baik akan menghasilkan bibit 

unggul untuk kemudian menjadi penerus bangsa yang dapat membawa 

Indonesia ke arah yang lebih baik. Sekolah dapat menjadi garda terdepan 

dalam menyelamatkan bangsa dari berbagai ancaman termasuk Narkoba 

dengan cara berkontribusi nyata melakukan upaya-upaya P4GN, 

termasuk dalam aspek pencegahan.

Oleh karena itu Deputi Bidang Pencegahan BNN melalui Direktorat 

Advokasi menyusun sebuah buku “PEDOMAN PENCEGAHAN BAHAYA 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN SEKOLAH” yang 

dapat digunakan dan dipedomani sebagai acuan untuk sektor pendidikan, 

khususnya sekolah, dalam berkontribusi di bidang P4GN.
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MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Menjadi pedoman bagi tim pelaksana pencegahan di lingkungan 

Pendidikan dalam mewujudkan sekolah bebas dari Narkoba (Sekolah 

Bersinar)

Tujuan 

Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah :

a. Memberikan pengetahuan dan informasi tentang bahaya 

penyalahgunaan Narkoba 

b. Memberikan pemahaman mengenai penyusunan rencana aksi 

dalam program pencegahan penyalahgunaan Narkoba

c. Memberikan pemahaman bagaimana mengukur tingkat keberhasilan 

program pencegahan yang dicapai

d. Memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait untuk mampu 

memahami peranan, tugas, dan tanggung jawabnya secara aktif
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BAB II

PROGRAM SEKOLAH 
BERSINAR
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BAB II

PROGRAM SEKOLAH BERSINAR

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.

Sebagai leading sector dalam penanganan permasalahan narkoba, 
BNN telah menggandeng institusi pendidikan untuk memerangi 
penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan 
pokok setiap individu untuk belajar bagaimana cara bersikap dan cara 
berpikir. Pentingnya pendidikan, Pemerintah mewajibkan pendidikan 
setidaknya selama 9 tahun dan disarankan lebih dari itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan adalah 
sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai 
pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu 
dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut 
berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan 
akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 
adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia yang seutuhnya yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi 
pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab 
terhadap bangsa. Pendidikan juga memiliki fungsi yaitu mengembangkan 
kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat 
menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di 
lingkungan pendidikan, BNN bekerjasama dengan Kementerian/
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Lembaga yang menyasar institusi Pendidikan. Beberapa Kementerian/
Lembaga yang telah melakukan upaya pencegahan di lingkungan 
Pendidikan adalah sebagai berikut: 
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nota Kesepahaman antara BNN dengan Kemendikbud tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Narkotika dan Prekursor Narkotika ditandatangani oleh Kepala BNN 
dan Mendikbud pada tanggal 19 Juli 2018. 
Ruang lingkup kerjasama meliputi penyebarluasan informasi tentang 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, peningkatan peran serta 
jajaran Kemendikbud sebagai penggiat anti Narkoba, pelaksanaan 
tes atau uji Narkoba di lingkungan Kemendikbud, peningkatan 
kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang P4GN melalui 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pertukaran data 
dan informasi terkait upaya P4GN dengan tetap memerhatikan 
kerahasiaan dan kepentingan Negara, pengembangan materi 
bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan kegiatan 
kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang 
berorientasi pada P4GN, pertukaran tenaga ahli dan informasi 
tentang metode dan teknis P4GN, pelibatan keluarga dalam P4GN 
di satuan pendidikan, pengembangan materi pendidikan keluarga 
dalam P4GN dan pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik 
yang berhadapan dengan hukum terkait P4GN.
Kerjasama BNN dengan Kemendikbud bertujuan untuk menerapkan 
lingkungan sekolah dan  sekitarnya bebas dari penyalahgunaan 
Narkoba melalui program Sekolah Bersinar.

2. Kementerian Agama RI 
Kerjasama dengan Kementerian Agama dilakukan dalam bentuk 
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dukungan Inpres no. 2 tahun 2002 terkait Pengembangan topik anti 
narkoba dan prekusor narkotika pada mata pelajaran di sekolah 
dengan menggunakan metode hidden curriculum, atau masuk dalam 
materi dan konten pengajaran salah satunya adalah di pelajaran fikih 
tentang bahasan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kemenag melalui Direktorat KSKK melakukan kegiatan 
meliputi penyebarluasan informasi tentang pencegahan bahaya 
penyalahgunaan narkoba pada kegiatan ekstrakulikuler seperti 
di Pramuka, dan PMR serta membuat lomba-lomba pencegahan 
narkoba di antara siswa madrasah sekaligus dalam rangka 
sosialisasi kita untuk siswa tentang pencegahan narkoba. 
Kemenag juga mendukung upaya penyebaran informasi bahaya 
penyalahgunaan narkoba melalui madrasah yang tersebar di seluruh 
Indonesia.

3. Kementerian Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
Strategi intervensi KPPPA berfokus pada mencegah dan menjauhkan 
anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kabupaten atau 
Kota Layak Anak yang biasa disebut KLA. KLA adalah kabupaten/
kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan 
hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara 
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
KLA terdiri dari 5 (lima) klaster, diantaranya Klaster I; Hak sipil 
dan kebebasan, Klaster II; Lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternative, Klaster III; kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 
IV; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 
Klaster V; Perlindungan khusus. 
Sekolah Ramah Anak (SRA) termasuk dalam klaster IV, dengan 
salah satu komponen SRA yakni perlindungan siswa dari narkoba, 
sekolah bersih dari narkoba (Sekolah Bersinar), serta tenaga 
pendidik yang terlatih.
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4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
Program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di BKKBN 
dilakukan guna mewujudkan Inpres RAN P4GN karena berkaitan 
dengan indikator remaja tidak merokok dan tidak menyalahgunakan 
narkoba. Kegiatannya dapat melalui dua pendekatan yakni ke 
orangtua remaja dan remaja itu sendiri dengan indikator keberhasilan 
remaja yang tidak menyalahgunakan narkoba. 

Program yang ditujukan secara khusus untuk remaja di BKKBN biasa 
disebut GenRe yang merupakan program dengan mengedepankan 
pembentukan karakter bangsa dikalangan generasi muda dan dapat 
dilakukan di lingkungan pendidikan. Program GenRe merupakan 
wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan 
remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan 
NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) guna menjadi 
remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta 
berguna bagi nusa dan bangsa.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan 
mampu untuk memberikan pengaruh maksimal dalam proses pendidikan 
sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baik dan cukup kepada 
anak untuk membimbing dan membentuk anak dalam mempunyai 
perilaku yang terpuji.

Bersinar bertujuan menjadikan peserta didik untuk memiliki perilaku 
hidup sehat dan bersih dari segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. 
Diharapkan kedepannya generasi muda Indonesia mempunyai daya 
saing baik di tingkat nasional maupun global. Melalui program sekolah 
bersinar ini diharapkan juga sekolah dapat menjadi pelopor dalam upaya 
pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
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Pengertian Sekolah Bersinar

Sekolah Bersinar adalah satuan pendidikan yang memiliki kriteria 
tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan 
secara massif. 

Ruang Lingkup Sekolah Bersinar

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sekolah Bersinar adalah sekolah 
(lingkungan pendidikan), peserta didik, tim pelaksana pencegahan serta 
stakeholder terkait.

Kriteria Sekolah Bersinar 

Dalam mewujudkan Sekolah Bersinar dapat dilakukan tahapan, 
sebagai berikut :

1) Penentuan lingkungan sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 

2) Pembentukan tim pelaksana pencegahan di lingkungan sekolah;
3) Pembekalan tim pelaksana program di bidang pencegahan;
4) Penelaahan permasalahan atau kebutuhan; 
5) Pembuatan rencana aksi; 
6) Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di 

lingkungan sekolah;
7) Monitoring dan Evaluasi (pelaporan).

Tahap 1. 

Penentuan Lingkungan Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Sekolah 
Bersinar

Sebelum melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba 
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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).

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 P2M, Kasi)
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2. Dinas Pendidikan
3. Kepala Sekolah
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 
5. Guru Bimbingan dan Konseling
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

 

Penyusunan dan penjelasan matrik kooordinasi khususnya tentang 
peran, tugas dari masing-masing unsur tim, perlu dilaksanakan. Tugas 
dan matriks koordinasi harus jelas.

 

  
TIM PENCEGAHAN DI 

LINGKUNGAN SEKOLAH 
BERSINAR 

  
BNN, BNNP, 

BNNKab/Kota 
  

  
Dinas 

Pendidikan 

  Guru Penjaskes 

  
Wakil 

KepsekBid. 
Kesiswaan 

  Kepala Sekolah 

  
Dewan  

Pembina 

  
Guru BK 

  Pembina UKS 

  Keamanan 
Sekolah 

  Pengelola Kantin 
Sekolah 

  
Tokoh Masyarakat 

di Lingkungan 
Sekolah  

 

  
Pemerhati di Bid. 

Pendidikan 

  
  

Komite Sekolah 
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Tugas tim adalah menyusun rencana kerja tentang pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah, melaksanakan 
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, mengadakan 
evaluasi kegiatan pencegahan, dan membuat laporan tentang hasil 
kegiatan pencegahan yang terlaksana.

Tahap 3.

Pembekalan Tim Pelaksana Program di Bidang Pencegahan untuk 
Lingkungan Sekolah dalam rangka Sekolah Bersinar

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 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
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Tahap 4.

Penelaahan Permasalahan atau 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.           

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);

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 
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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:
1. Pertemuan yang fokus melalui Focus Group Discussion dengan 

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

2. Pemetaan tentang kondisi permasalahan Narkoba di tempat;
3. Indikator sosial (Laporan kriminalitas, angka kenakalan remaja, 

dan lain-lain);
4. Indikator kesehatan ibu dan anak (angka penyakit di 

puskesmas);
5. Pemetaan pengetahuan/ sikap orang tua/ guru/ anak pelajar 

terhadap bahaya Narkoba;
6. Pemetaan pengetahuan orangtua dan anak tentang 

keterampilan hidup (life skills);
7. Pemetaan pengetahuan dan keterampilan karyawan tentang 

cara menghadapi masalah dan tekanan. 

Tahap 5.

Pembuatan rencana aksi dalam rangka Sekolah Bersinar

Dalam tahap penyusunan rencana aksi, tim pelaksana pencegahan perlu 
menyusun rencana aksi yang jelas karena ini akan menjadi pedoman 
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pelaksanaan kegiatan pencegahan di lingkungan sekolah.  
Proses penyusunan rencana aksi 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
Terdapat contoh rencana aksi yang telah di aplikasikan oleh guru di 
sekolah yang berasal dari SMK Negeri 5 Pangkalpinang untuk siswa 
biasa dan dari SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang untuk 
Anak Berkebutuhan Khusus. (Terlampir)

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.

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. 
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Indikator Keberhasilan Sekolah Bersinar

Kriteria – kriteria indikator keberhasilan dalam pelaksanaan 
kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan 
sekolah, antara lain :

a. Adanya komitmen pihak sekolah dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba yang dituangkan melalui regulasi/kebijakan.

b. Adanya kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang 
dilakukan pihak sekolah secara rutin atau berkelanjutan.

c. Terbentuknya Satuan Tugas Anti Narkoba di sekolah.
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BAB III

PROGRAM SEKOLAH 
BERSINAR
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BAB III 

PELAKSANAAN SEKOLAH BERSINAR

Dalam pelaksanaan sekolah bersinar harus mempunyai kriteria 
tertentu agar dapat mencapai keberhasilan sebagai sekolah bersih dari 
penyalahgunaan Narkoba. Kriteria yang harus ada dalam pelaksanaan 
sekolah bersinar meliputi regulasi / peraturan yang ada pada lingkungan 
sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersih dari Narkoba, adanya 
kegiatan program P4GN yang dilakukan oleh anggota sekolah dan 
lingkungan sekitarnya, adanya Satgas Anti Narkoba (Satuan Tugas) 
yang dapat dijadikan role model bagi semua anggota sekolah dalam 
menerapkan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba  di 
lingkungan sekolah dan sekitarnya. Satgas Anti Narkoba mempunyai 
peran untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan 
Narkoba kepada anggota sekolah serta sebagai penggerak dalam 
melakukan upaya-upaya pencegahan bahaya Narkoba di lingkungan 
sekolah dan sekitarnya.

Selain pembentukan Satgas Anti Narkoba, salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk mendukung proses pengembangan konsep diri di 
lingkungan sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba yaitu 
dengan pembentukan peer group (kelompok teman sebaya). Peer Group 
merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki 
status yang sama, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau 
bergaul. Kelompok ini bisa terbentuk karena sehobi dan selingkungan 
tempat tinggal. Dalam pembentukan peer group tidak mempunyai struktur 
organisasi yang jelas atau terbentuk secara spontan sehingga bersifat 
sementara dan memungkinkan tidak bisa bertahan lama. Peer group 
akan mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas karena teman 
sebaya terdiri dari individu yang berbeda-beda lingkungannya, dimana 
mempunyai aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-
beda pula. Peer group ini dapat membuat
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Dalam pelaksanaan sekolah bersinar diperlukan dukungan dari tim 
pelaksana agar tujuan dari program pencegahan penyalahgunaan 
narkoba tercapai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. BNN yakni sebagai penyusun pedoman sebagai role model di 
bagian vertikalnya, seperti menyusun buku petunjuk teknis kegiatan 
pencegahan berbasis lingkungan pendidikan. 
BNN Provinsi sebagai perantara antara Lembaga dan Dinas 
Pendidikan setempat dalam menyusun dan menetapkan program 
pencegahan yang akan dilakukan demi menuju Sekolah Bersinar. 
Contohnya seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan daerah 
untuk mengeluarkan regulasi terkait dukungan dalam program aksi 
Sekolah Bersinar.
BNNKab/Kota yaitu sebagai pelaksana nyata ke desa atau 
sekolah terdekat untuk melaksanakan program sebagai wujud 
nyata implementasi Sekolah Bersinar. Contoh kegiatan seperti 
memberikan informasi dan pengetahuan terkait program 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah serta 
menjadi penasehat dalam proses pelaksanaan Sekolah Bersinar, 
membuat lomba poster hidup sehat yang di juri oleh BNNKab/Kota 
setempat, dll.

2. Dinas Pendidikan adalah sebagai unsur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah 
dengan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota 
setempat.
Pemerhati Pencegahan Bidang Pendidikan sebagai pemberi 
masukan, keputusan dan pertimbangan kepada pihak sekolah 
terkait pelaksanaan sekolah bersinar.
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3. Kepala Sekolah 
Memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian 
pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis 
penyelenggaraan sekolah bersinar serta bertanggung jawab dalam 
membuat keputusan di lingkungan sekolah.

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 
Menyusun program yang akan dijalankan dalam penyelenggaraan 
sekolah bersinar serta melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan 
pengendalian terhadap kegiatan yang sedang berjalan di lingkungan 
sekolah.

5. Guru BK, Guru Penjaskes, Pembina UKS
Menjadi role model atau contoh teladan bagi peserta didik dalam 
upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah 
dan sekitarnya.

6. Keamanan Sekolah, Pengelola Kantin Sekolah
Bagian dari sekolah yang mengatur dan menjaga keamanan sekolah 
dari segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

7. Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat di Lingkungan sekolah
Membantu dalam menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar 
terkait program-program P4GN yang dilaksanakan oleh sekolah 
serta mengoptimalkan kegiatan tersebut.
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ALUR PENANGANAN REHABILITASI SISWA 
DI SEKOLAH/ LUAR SEKOLAH

Agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan 
sekolah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan dan 
rencana maka selalu diperlukan antisipasi ketika siswa ada yang terpapar 
Narkoba meski kita tidak menginginkannya.

 Grafik 3.1 Kontinum Penggunaan Narkoba

Pada gambar diatas dapat dijelaskan, alur seorang siswa dari sebelum 
menggunakan (bersih Narkoba), memiliki tahap awal yakni coba-coba 
karena rasa ingin tahu yang berlebih, lalu setelah dalam tahap coba-coba 
bertambah satu tingkat menjadi sebuah kesenangan ketika memakai 
Narkoba yang kemudian menjadi berkelanjutan lalu sampai pada tahap 
ketergantungan.
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 Ketika siswa menjadi penyalahguna Narkoba, baik di sekolah 
maupun di luar sekolah, maka pihak sekolah harus memiliki alur 
pendampingan untuk siswa hingga sampai mendapat layanan rehabilitasi. 
Berikut alur pendampingan siswa yang melakukan penyalahgunaan 
Narkoba di sekolah dan di luar sekolah/keluarga/masyarakat.

Grafik 3.2 Alur Pendampingan Siswa Penyalahguna Narkoba di Sekolah

Grafik 3.3 Alur Pendampingan Siswa Penyalahguna Narkoba di

Luar Sekolah/Keluarga/Masyarakat
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Dalam pendampingan siswa yang terpapar Narkoba, pihak terkait 
yang terlibat biasanya adalah orangtua, guru, IPWL (Institus Penerima 
Wajib Lapor), Aparat Hukum, BNN. 

Sesuai dengan dasar hukum rehabilitasi pada UU No. 35 Tahun 
     2009 menyebutkan :

- pasal 4

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

• Penyalahguna itu adalah orang sakit yang mengidap penyakit 
adiksi/kecanduan yang hanya pulih apabila di rehabilitasi 
(kemungkinan pulih lebih besar di banding yang tidak 
direhabilitasi)

- Pasal 54

• Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Penjelasan: Pasal 54 Yang dimaksud dengan ”korban 
penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak 
sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, 
ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan 
Narkotika.

- Pasal 55

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

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

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

 Grafik 3.4  Rehabilitasi (Perka BNN No. 24 Tahun 2017)

Berikut adalah PP No 25 Tahun 2012 Tentang Institusi Penerima 
Wajib Lapor pasal 2 tentang pengaturan wajib lapor pecandu narkotika 
bertujuan untuk :

a. Memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

b. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam 
meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang 
ada di bawah pengawasan dan bimbingannya

c. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan 
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kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika.

IPWL merupakan institusi terdekat yang bisa menjadi pilihan para 
pendamping siswa ketika terpapar Narkoba, seperti Puskesmas, RSUD, 
RSUP, Balai Rehabilitasi dan BNN.

Ketika seorang siswa terpapar Narkoba dan mendapatkan rehabilitasi, 
kemudian pulih lalu kembali ke keluarga atau masyarakat, tak dapat 
dipungkiri siswa tersebut masih bisa kembali relapse karena faktor 
lingkungan. Maka dari itu di perlukan rehabilitasi berkelanjuta, seperti 
pada gambar berikut ini.

Grafik 3.4 Alur Rehabilitasi Berkelanjutan

Untuk itu, ketika seorang siswa telah kembali pulih setelah 
mendapatkan rehabilitasi, diperlukan lingkungan yang dapat mendukung 
siswa tersebut untuk hidup sehat dan berkegiatan positif dengan 
dukungan di lingkungan sekitarnya.  Dalam suatu daerah tempat tinggal 
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termasuk di lingkungan sekolah dapat di bentuk sebuah agen pemulihan 
yang berasal dari anggota masyarakat yang telah mendapatkan pelatiha/ 
pembekalan sebagai agen pemulihan, antara lain :
- Penggiat dan relawan anti Narkoba
- Karang Taruna
- Babinsa
- Aparatur Desa / Kecamatan 
- Kader PKK 
- Bidan Desa
- Tokoh agama
- Tokoh Masyarakat, dll
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BAB IV

PENUTUP
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BAB IV 

PENUTUP

Buku Pedoman pencegahan di lingkungan sekolah ini merupakan 
pedoman bagi para pelaksana dan fasilitator kegiatan pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah untuk mewujudkan 
sekolah bersinar. Buku pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas lingkungan sekolah secara keseluruhan.

Buku pedoman pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan 
Narkoba di lingkungan sekolah ini masih bersifat umum, oleh karena itu 
terbuka peluang bagi fasilitator kegiatan pencegahan penyalahgunaan 
Narkoba lingkungan sekolah untuk melakukan inovasi. Akan tetapi, 
inovasi dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN).
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LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Aksi Guru Bimbingan Konseling SMK dalam Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba
Oleh : Windy Garini, S.Pd

SMK Negeri 5 Pangkalpinang
Jl. JL. Satam Semabung Baru Girimaya, Semabung Baru, Kec. 
Girimaya
Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 

 Pendahuluan

 Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba saat ini 

mengancam langsung masa depan generasi muda. Hal ini sangat 

memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya 

mencakup kalangan masyarakat yang mampu tetapi juga telah melibatkan 

kalangan pelajar SMA/SMK/MA dan mahasiswa. Pada umumnya korban 

penggunaan narkoba yang paling mudah dipengaruhi adalah kaum 

remaja, yaitu para pelajar SMA/SMK/MA. Hal itu karena pada masa usia 

SMA/SMK/MA merupakan masa yang penuh dengan guncangan jiwa, 

masa peralihan yang antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa.

 Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar menjadi 

tanggung jawab bersama karena penyelesaiannya melibatkan banyak 

pihak, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, 

remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lainnya. Maraknya kasus narkoba 

belakangan ini, terutama yang mengincar anak-anak di lingkungan 



sekolah membuat masyarakat resah, khususnya orang tua. 

 Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak 

memahami narkoba sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab (bandar & pengedar). Keluarga atau orang tua tidak 

mengetahui atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan 

narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada 

anak-anaknya tentang bahaya narkoba. Kurangnya penyuluhan dan 

informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. 

Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan 

dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang 

disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat. 

Guru bimbingan konseling  mempunyai tanggung jawab untuk melakukan 

pencegahan. Apa yang harus dilakukan para guru BK di sekolah dalam 

mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya? Sebagaimana diketahui bahwa para pendidik termasuk guru 

BK  merupakan pengganti orangtua di sekolah. Dengan predikat tersebut 

keberadaan guru BK harus mendidik siswanya dengan rasa kasih sayang 

dan penuh dedikasi. 

 Berdasarkan fenomena di atas, penulis membahas praktik 

baik program aksi guru yang sudah dilakukan di sekolah tentang 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMK N 5 

Pangkalpinang dan di komunitas guru BK yaitu MGBK SMA/SMK/MA 

Kota Pangkalpinang. 

SMK Negeri 5 Pangkalpinang didirikan pada tahun 2012. Sekolah ini  



merupakan  SMK bidang keahlian kesehatan yang mendidik dan melatih 

sumberdaya manusia bidang kesehatan. Sekolah ini merupakan satu-

satunya SMK Negeri bidang kesehatan yang ada di Provinsi Kep. Bangka 

Belitung. Kompetensi keahlian yang  ada di sekolah ini yaitu Farmasi dan 

Teknologi Laboratorium Medik. 

Program Aksi

 Bentuk program aksi guru yang telah dilaksanakan di SMKN 

5 Pangkalpinang adalah sosialisasi bersama dengan BNN Kota 

Pangkalpinang pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 

siswa baru, pemberian layanan konteni dalam kegiatan bimbingan 

konseling dan diseminasi guru BK terhadap komunitas MGBK SMA/

SMK/MA Kota Pangkalpinang.

 Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan Praktik Baik Program 

Aksi adalah sebagai berikut: (1) memberikan pemahaman dan wawasan  

kepada  siswa baru SMK Negeri 5 Pangkalpinang pada Kegiatan MPLS 

dan saat kegiatan layanan informasi bimbingan konseling tentang cara 

menghindarkan diri dari pemakaian narkoba di lingkungan sekolah; 

(2) mengajarkan kepada siswa agar memiliki sikap asertif melalui 

pemberian layanan konten dalam kegiatan bimbingan konseling; dan 

(3) mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman kepada Guru 

BK SMA/SMK/MA Se-Kota Pangkalpinang pada Kegiatan MGBK Kota 

Pangkalpinang tentang alur penanganan pencegahan penyalahgunaan 



narkoba di lingkungan sekolah. 

Sosialisasi saat MPLS Siswa Baru

Pada saat MPLS siswa baru diberikan pemahaman terkait 

bahaya penggunaan Narkoba di sekolah. Terutama terkait SMKN 5 

pangkalpinang yang merupakan sekolah dengan kompetensi bidang 

kesehatan salah satunya Farmasi. Artinya siswa akan sangat mudah 

mengakses pengunaan narkoba karena ke depannya siswa akan banyak 



telibat dalam kegiatan praktik pengolahan obat termasuk obat-obatan 

jenis narkotika. Adapun persiapan yang Guru BK lakukan di antaranya: 

(1) mengundang BNN Kota Pangkalpinang sebagai narasumber utama 

pada kegiatan MPLS; dan (2) mempersiapkan bahan materi berupa 

power-point, video dan materi games atau kuis  ketika  guru BK sebagai 

narasumber pendamping.

Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah 

guru BK bekerjasama dengan BNN Kota Pangkalpinang dilaksanakan 

pada bulan Juli 2019. Pemateri dalam kegiatan tersebut ialah Tim 

dari BNN Kota Pangkalpinang. Peserta kegiatan yaitu seluruh siswa 

baru SMK N 5 Pangkalpinang yang berjumlah 144 orang. Kegiatan 

dilaksanan dengan strategi dalam bentuk pemaparan materi, pemutaran 

video, dan tanya jawab. Setelah dilakukan kegiatan, hasil yang dicapai 

yaitu siswa memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai bahaya 

penyalahgunaan narkoba di masa remaja. 

Sosialiisasi Pencegahan Narkoba dalam MPLS



Pemberian Layanan Konten dalam Kegiatan BK Terkait Sikap Asertif 

Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

Salah satu  kegiatan Bimbingan Konseling adalah pemberian 

Layanan Konten. Adapun tujuan pemberian layanan konten adalah 

siswa dibekali kemampuan dan keterampilan menunjukkan sikap asertif 

ketika menghadapi lingkungan yang mencoba mengajaknya untuk 

terlibat dalam penggunaan narkoba.  Dalam kegiatan ini persiapan yang 

dilakukan diantaranya adalah: (1) membuat rencana program layanan 

(RPL) bimbingan konseling; dan (2) menyiapkan setting tempat dan kelas 

karena siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk kegiatan kuis 

dengan aplikasi Kahoot. 



Gambar 27. Tampilan Kahoot untuk Kuis Anti Narkoba

Kegiatan bimbingan konseling dalam rangka pemberian layanan 

konten guru BK dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Pemateri dalam 

kegiatan ini adalah Guru BK SMKN 5 Pangkalpinang. Peserta kegiatan 

ini adalah siswa kelas X Farmasi 2. Strategi yang digunakan adalah 

pemaparan materi, pemutaran video, Kuis dengan Aplikasi Quiz Kahoot  

dan tanya jawab. Hasil yang dicapai setelah mengikuti kegiatan ini yaitu 

siswa memperoleh keterampilan bersikap asertif dalam menghadapi 

ajakan penyalahgunaan narkoba di masa  remaja.

Diseminasi Pencegahan dari Penyalahgunaan Narkoba 
di Lingkungan Sekolah Kepada Guru BK SMA/SMK/MA Kota 
Pangkalpinang pada Kegiatan MGBK Kota Pangkalpinang

Melalui Diseminasi terhadap Komunitas Guru BK diharapkan ilmu 

dan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek Rencana Aksi Guru 

dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Terhadap Narkoba Di 

Sekolah dapat dirasakan juga oleh Guru-Guru BK SMA/SMK /MA Kota 

Pangkalpinang lainnya. Adapun persiapan yang dilakukan adalah: (1) 



menyiapkan bahan materi powerpoint maupun video yang terkait dengan 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan (2) membuat surat 

undangan yang ditujukan kepada seluruh guru BK SMA/SMK/MA Kota 

Pangkalpinang.

Kegiatan Sosialisasi di MGBK

Kegiatan diseminasi guru BK melalui kegiatan Musyawarah Guru BK 

SMA/SMK/MA Kota Pangkalpinang dilaksanakan pada bulan Juli 2019. 

Penulis berperan sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Peserta dalam 

kegiatan ini yaitu seluruh pengurus dan anggota  MGBK SMA/SMK/MA 

Kota Pangkalpinang yang berjumlah 30 orang. Strategi yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan adalah pemaparan materi, diskusi dan 

tanya jawab. Materi diseminasi adalah jenis-jenis narkoba terbaru dan 

alur pencegahan dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. 

Setelah selesai kegiatan, hasil yang diperoleh yaitu Guru BK SMA/SMK/

MA Kota Pangkalpinang memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

mengajarkan siswa untuk bersikap asertif  dalam menghadapi ajakan 



penyalahgunaan narkoba di masa  remaja. Ilustrasi pelaksanaan kegiatan 

ini ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Kesimpulan, Refleksi dan Rekomendasi

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah  

menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif 

memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan, baik warga sekolah, 

maupun masyarakat. Adapun masyarakat di sini termasuk para orang 

tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok 

masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan 

masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon 

secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang 

sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan 

narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianya 

narkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Sebagai Guru BK perlu mengembangkan segala strategi sebagai 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Kolaborasi 

dengan semua pihak baik dengan teman sejawat, dengan siswa 

sebagai mitra dan juga sesama Guru BK yang berasal dari sekolah lain. 

Perkembangan beragam jenis narkoba terbaru juga menjadi perhatian 

Guru BK untuk terus mengupdate informasi dari segala sumber media 

termasuk media online. Karena kasus-kasus terbaru narkoba muncul 

karena strategi penjual narkoba semakin canggih dan kreatif.

Peran serta masyarakat dan orang tua, guna dapat mencegah 



berkembangnya narkoba di tengah-tengah masyarakat dengan 

diaktifkannya paguyuban orangtua di masing-masing sekolah. Sehingga 

orangtua bisa mengetahui perkembangan masalah anak-anak dan 

bahaya narkoba yang mengintai anak mereka setiap saat. Kerjasama 

dengan sesama Guru BK melalui wadah MGBK sebagai upaya saling 

berbagi informasi dan wawasan mengenai perkembangan narkoba di 

kalangan siswa di sekolah.



LAMPIRAN 2

Program Aksi Guru Yang Bisa dilakukan di Sekolah untuk Mewujudkan Sekolah 
Bersinar untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus Sehat Tanpa  Narkoba

Oleh : Kurniati Laila, S. Pd
SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang
JL. DR Cipto VIII/32 Lawang Malang

Pendahuluan

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di 

kalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang 

berdampak di segala aspek kehidupan, dan berpengaruh negatif 

terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Salah satu penyebab 

remaja, dalam hal ini pelajar menyalahgunakan narkoba adalah 

kurangnya informasi tentang bahaya narkoba. Upaya yang dilakukan 

untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba melalui penyuluhan 

dengan metode ceramah, dianggap belum berhasil secara maksimal. Para 

pelajar membutuhkan lebih banyak lagi penyuluhan mengenai dampak 

dan bahaya penggunaan narkoba dengan metode yang lebih bervariatif, 

yang sesuai dengan keberadaan remaja saat ini, agar dapat membangun 

kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta 

meningkatkan kewaspadaan orang tua untuk memberikan pengawasan 

dan perhatian lebih kepada mereka.



Sosialisasi dan penyuluhan narkoba yang bertujuan untuk memberikan 

informasi betapa bahayanya narkoba jelas sangat dibutuhkan, sebagai 

upaya menanggulangi maraknya penyimpangan perilaku generasi muda, 

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Remaja yang kelak 

akan menjadi pemuda generasi penerus bangsa, semakin hari semakin 

rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda 

tidak dapat berpikir jernih, yang mengakibatkan generasi harapan bangsa 

yang sehat, tangguh, cerdas dan berkepribadian baik, dikhawatirkan 

hanya akan tinggal impian.

Secara umum, narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar 

digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk 

didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas 

pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada 

ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi 

kesehatan dan rehabilitasi, akan tetapi pada intinya pemaknaan dari 

kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. 

Narkoba adalah obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, 

namun dewasa ini banyak disalahgunakan, bahkan kalangan muda tidak 

sedikit yang menggunakannya, dengan alasan untuk kesenangan batin, 

padahal bersifat semu, dan berakibat pada ketidakpuasan diri serta 

menimbulkan ketagihan.

Bila menelusuri data-data yang didapat oleh berbagai pihak, sasaran 



dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. 

Maka penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para 

remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya. 

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi saat ini, maka 

dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 

di lingkungan sekolah, diperlukan koordinasi dan keterpaduan dengan 

berbagai instansi pemerintah terkait, bekerjasama dengan masyarakat 

yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin ilmu. Sejalan dengan 

tujuan tersebut, Direktorat Pembinaan Guru Dikmen dan Diksus telah 

melaksanakan Bimbingan Teknis Program Aksi Guru Pencegahan dan 

Perlindungan Peserta didik Dari Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah 

di tahun 2019 lalu, dengan melibatkan guru-guru beberapa mata pelajaran 

tertentu sebagai peserta kegiatan.

SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang di Lawang adalah 

Unit Pelaksana Teknis pendidikan persekolahan yang didirikan oleh 

Pemerintah berdasarkan SK Mendikbud No.08/48/0/1986 tanggal 

4 Desember 1986. Dalam pelaksanaannya sekolah yang berstatus 

negeri tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dirjendikdas dan 

Dirjendikmen, di era otonomi berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. Sekolah telah 

bersertifikat ISO : 9001-2008 No. QSC. 00647. Sekolah yang terletak 

di daerah strategis antara Surabaya – Malang dengan luas 45.300 m², 

selain dilengkapi ruang belajar dan sarana belajar yang baik, sekolah 

juga dilengkapi ruang asesmen, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang 



olah raga, ruang ketrampilan, ruang produksi braille, arena bermain, 

kolam renang dan asrama peserta didik.

Sekolah yang memiliki visi terwujudnya Lembaga Pendidikan Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus Yang Berkarakter, Ramah, Literat dan Bermutu, 

dengan misi membudayakan pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, melalui pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel, 

menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mengembangkan gerakan 

literasi sekolah, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan 

pembiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana 

dan berkesinambung, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga 

sekolah dan lembaga lain yang terkait, serta memberi dukungan kepada 

sekolah inklusi.

Dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum 2013, sejak diberlakukannya tahun 2013. 

Diterapkan untuk pembelajaran  mulai dari tingkat Taman kanak-Kanak 

sampai dengan SMALB, dengan keberadaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 

yang mayoritas sudah menjadi Aparatur  Sipil Negara (ASN). Daya dukung 

lainnya adalah sarana dan prasarana yang sangat memadai, sebagai 

salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang 

pencapaian tujuan pendidikan, diantaranya adalah sarana prasarana 

pelayanan umum, ruang belajar, pelayanan khusus, prasarana bengkel 

kerja, logistik dan pembelajaran



Upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan 

sekolah, dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba 

di sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dengan 

harapan pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik memiliki 

pengetahuan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan 

precursor narkotika di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan  

memiliki ketrampilan  dalam menangani permasalahan penyalahgunaan 

narkotika dan precursor narkotika di sekolah, Peserta didik bergaya 

hidup sehat, berakhlak mulia dan bebas dari narkoba, Memiliki peserta 

didik sebagai  generasi muda yang kreatif, kritis, dan sportif.

Menyikapi keadaan demikian, maka langkah-langkah yang diambil 

oleh SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang di Lawang, diawali 

dengan diskusi pencegahan dan perlindungan peserta didik dari bahaya 

narkoba di lingkungan sekolah, pencanangan Sekolah Ramah Anak dan 

Bebas Narkoba, membuat media sosialisasi visual pencegahan dan 

perlindungan peserta didik dari bahaya narkoba di lingkungan sekolah, 

kegiatan bagi peserta didik melalui OCD/Outdor Classroom Day, sdalam 

rangka menumbuhkan kesadaran peserta didik pada sikap sportifitas, 

kreatif, mandiri, gotong royong, saling menghargai dan terampil, serta 

mengelaborasinya dalam pembelajaran di kelas tentang pencegahan 

dan perlindungan peserta didik dari bahaya narkoba.



Program Aksi

Agenda pertama yang dilaksanakan adalah acara “Temu diskusi 

pencegahan dan perlindungan peserta didik dari bahaya narkoba di 

lingkungan sekolah”. Acara ini diusung dengan menggunakan metode 

yang tepat sasaran, diskusi bersama antara beberapa stakeholder 

sekolah, peserta didik jenjang SMPLB, SMALB, dan orang tua/wali murid, 

dianggap sebagai upaya yang mampu menjembatani komunikasi dengan 

banyak pihak. Pelaksanaan diskusi berjalan sesuai dengan jadwal, hari 

Jumat 16 Agustus 2019 bertempat di Aula Sekolah, pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 11.00 WIB.

Acara temu diskusi pencegahan dan perlindungan peserta didik dari 

bahaya narkoba di lingkungan sekolah

Pada kegiatan ini narasumber yang dihadirkan meliputi perwakilan 

dari puskesmas kecamatan Lawang dan BNN kabupaten Malang, dan 



didampingi oleh duta narkoba kabupaten Malang. Antusiasme peserta 

dalam mengikuti kegiatan ini berkaitan dengan informasi-informasi 

yang diberikan oleh pihak BNN, diantaranya mengenai narkoba, jenis-

jenis narkoba, efek yang ditimbulkan dari narkoba, reaksi tubuh akibat 

penyalahgunaan narkoba, dan jenis-jenis narkoba yang beredar. 

Sedangkan materi dari puskesmas adalah tanda-tanda kemungkinan 

penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, serta dampak dari 

penyalahgunaan. 

Untuk memeriahkan acara, diberikan kesempatan kepada peserta 

didik yang tergabung dalam kader UKS, menyemangati peserta didik 

lainnya dengan meneriakkan yel-yel gerakan anti narkoba. Ye-yel tersebut 

menambah semangat dan keceriaan peserta didik dalam mengikuti acara 

temu diskusi tersebut.

Suksesnya acara temu diskusi memberikan dampak positif berupa 

kepedulian seluruh stakeholder, untuk memberikan dukungan yang lebih 

nyata, menyeluruh dan berkesinambungan, dalam bentuk pengkondisian 

lingkungan sekolah, melalui kegiatan “Pencanangan Sekolah Ramah 

Anak dan Bebas Narkoba”, pada peringatan hari kemerdekaan sebagai 

salah satu kegiatan untuk menanamkan rasa cinta air dan bangsa. 

Melalui kegiatan perlombaan, berupa beberapa permainan, yang 

setiap tahun dilaksananakan dan diikuti oleh seluruh peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan diakhir perlombaan terdapat 

pembagian hadiah bagi pemenang masing-masing lomba, diharapkan 

dapat menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara lahir dan batin, 



penuh keceriaan, dan semangat, kebersamaan, kepedulian, empati, 

menjunjung sportivitas yang tinggi, dan tidak mudah menyerah dalam 

menghadapi keadaan. 

Deklarasi sekolah ramah anak dan bebas narkoba

Momentum Hari Kemerdekaan RI ini sekaligus sebagai moment 

yang tepat untuk dilaksanakannya acara Pencanangan Sekolah Ramah 

Anak dan Bebas Narkoba. Pembacaan teks komitmen bersama dalam 



memberantas narkoba dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan 

disaksikan oleh seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta 

didik, dilanjutkan dengan penandatanganan pada banner yang telah 

disediakan, dengan harapan dapat mewujudkan komitmen warga sekolah 

untuk Sekolah Ramah Anak dan Bebas Narkoba.

Poster Anti Narkoba

Berkaitan dengan aksi Pencanangan Sekolah Ramah Anak dan 

Bebas Narkoba pada waktu sebelumnya, maka aktivitas selanjutnya yang 

dapat mendukung keterlaksanaan dan perwujudan aksi tersebut, sekolah 



merancang aktivitas membuat “Media sosialisasi visual Pencegahan dan 

perlindungan peserta didik dari bahaya narkoba di lingkungan sekolah”, 

dalam berbagai bentuk tampilan visual yang menarik, bermakna, dan 

membawa pesan-pesan yang mudah dipahami.

Sebagai institusi pendidikan, sekolah mempunyai 

peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi 

kesehatan dan usaha preventif terhadap segala sesuatu 

yang menghambat perkembangan dalam menuntut ilmu, 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah 

seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat 

mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. 

Orang tua, guru, masyarakat dan semua pihak harus 

turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba 

terhadap anak-anak. 

SLB sebagai penyelenggara pendidikan yang melayani 

peserta didik berkebutuhan khusus, tentu saja memerlukan 

metode dan sarana prasarana  khusus yang bisa diterima, 

dipakai dan dimanfaatkan oleh peserta didik, seperti membuat 

media visualisasi terkait narkoba, sebagai salah satu usaha 

prefentif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di 



sekolah. Gambar-gambar yang menarik dengan kata-kata 

yang singkat dan jelas memudahkan peserta didik untuk 

menangkap pesan yang disampaikan dari sebuah poster.

Salah satu program UKS yang masuk ke dalam Trias 

UKS adalah pendidikan kesehatan. Sehingga promosi 

kesehatan melalui sosialisasi visual media poster atau 

gambar sebagaimana telah dibicarakan diatas, dianggap 

penting sekali sebagai upaya pencegahan dan perlindungan 

peserta didik dari bahaya narkoba di lingkungan sekolah 

berkebutuhan khusus.

Aksi lainnya yang dirancang dan diselaraskan dengan 

program sekolah adalah “Kegiatan Outdoor Classroom Day 

(OCD)”. Program OCD merupakan kegiatan pembelajaran 

yang bertempat diluar kelas, salah satunya di halaman 



sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan 

suatu pembelajaran yang bervariatif, tidak monoton, dengan 

menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan 

tidak membosankan. Melalui kegiatan OCD peserta didik 

berkebutuhan khusus lebih bisa mengerti apa arti bersikap  

sportifitas, kreatif, mandiri, gotong royong, terampil dan 

saling menghargai

Kegiatan Outdoor Classroom Day (OCD)

SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang 

secara rutin mengadakan kegiatan OCD, yang dilaksanakan 

setiap bulan pada hari Jum’at pekan ke-2. Wakil kepala 



sekolah ke-pesertadidik-an sebagai penanggungjawab 

program kegiatan OCD bekerja sama dengan koordinator 

masing-masing jenjang. Kegiatan ini dimulai pada pukul 

07.00 pagi, diawali dengan mencuci tangan, menyanyikan 

lagu Indonesia raya, berdoa dan  sarapan bersama 

didalam kelas. Setelah selesai, peserta didik berkumpul di 

halaman sekolah untuk bermain bersama. Permainan yang 

ditampilkan bersifat tradisonal diantaranya adalah, jamuran, 

gobak sodor, congklak, bentengan, egrang, dll. Melihat 

kebermanfaatannya yang sangat signifikan dan memberikan 

pengaruh positif pada peserta didik, maka program OCD 

menjadi agenda wajib dilaksanakan setiap bulan dengan 

tema berbeda-beda. 

Selanjutnya adalah upaya aksi melalui aktivitas 

pembelajaran di kelas tentang pencegahan dan perlindungan 

peserta didik dari bahaya narkoba, yang dalam hal ini 

membutuhkan ketrampilan dan kreasi para guru dalam 

merancang, mengelola, menyampaikan dan pengusaan 

materi yang akan diajarkan. Tentu saja hal ini membutuhkan 

kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik, serta 



dukungan manajemen sekolah. 

SLB merupakan lembaga pendidikan yang 

memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus, yang diberikan sesuai dengan jenis ketunaan. Proses 

pendidikan di sekolah dilaksanakan sama seperti sekolah 

pada umumnya, dengan berpedoman pada kurikulum 2013, 

khusus untuk anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat 

tematik maupun tidak. 

Pesan moral tentang bahaya narkoba, 

penyalahgunaannya, dan upaya pencegahannya dapat 

disisipkan kedalam tema-tema yang sesuai. Sebagai contoh 

tema yang dapat dimasukkan pada materi ajar kelas VIII  

tunarungu tentang gangguan Kesehatan. Contoh lainnya 

yang non tematik pada SMALB Tunarungu, mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, dapat disisipkan pada bacaan tentang 

pesan moral diatas. 



Pembelajarn di kelas SMPLB

Refleksi dan Rekomendasi 

Pencegahan  penyalahgunaan narkotik di lingkungan 

sekolah  lebih menekankan upaya promotif dan preventif, 

karena usaha mencegah selalu lebih baik dari pada mengobati. 

Pola pikir tentang himbauan yang perlu disepakati bersama 

dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah 

dapat dimulai dari selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan menanamkan karakter religius, sebagai hal yang sangat 

fundamental bagi peserta didik. 



Religius adalah karakter yang dideskripsikan sebagai 

sikap patuh melaksanakan ajaran agama yang dianut. 

Perilaku religius antara lain, takwa, cinta damai, toleransi, 

teguh pendirian, mampu membimbing umat manusia agar 

tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Bertaqwa pada 

Tuhan Yang Maha Esa, akan menghindarkan diri dari 

perbuatan dosa, salah satunya yang merusak diri sendiri 

seperti narkoba.

Upaya untuk dapat menjaga diri sendiri, diantaranya 

adalah memilih teman yang baik, sebab teman yang baik 

adalah sahabat yang akan menemani disaat suka dan duka, 

selalu mengingatkan apabila diri bersalah dan melakukan 

perbuatan yang berbahaya. Kesulitan yang sering dihadapi 

adalah salah dalam memilih teman. Banyak karakter teman 

di sekolah, maka pilihlah teman yang selalu menjaga 

pertemanan dalam koridor kebaikan, keselamatan, termasuk 

dari kekerasan bahaya narkoba, utamanya bagi anak-anak 

dan remaja berkebutuhan khusus. 

Anak dan remaja berkebutuhan khusus harus 



dibekali pengetahuan dan ketrampilan bagaimana cara 

membedakan suatu perbuatan itu baik atau tidak baik, 

termasuk mengutamakan bekal pendidikan karakter, agar 

mereka dapat mencegah diri sendiri dan bersikap hati-

hati pada keadaan yang membuat mereka ragu untuk 

membedakan hal-hal baik atau sebaliknya. Oleh karena itu 

perlu ada media yang menyakinkan mereka, agar mereka 

mau meningggalkan perilaku buruk karena dikategorikan 

tidak baik, dan belajar menghilangkan sifat ragu dalam diri 

mereka, sebab kekurangan mereka itu sering dimanfaatkan 

orang lain untuk perbuatan tidak baik. 

Hal terpenting yang harus terus diupayakan adalah adanya 

pendampingan, bimbingan, perhatian, dan pendekatan 

dari orangtua, keluarga, pendidik dan warga sekolah serta 

masyarakat agar peserta didik dapat terhindar dari segala 

perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain.

Secara bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini 

dari narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Raihlah prestasi 

diri, sebagai hasil atas usaha yang telah dilakukan, dalam 

bentuk yang berbeda-beda, seperti menuangkan segala 



ide, perasaan, kemampuan melalui goresan pena di media 

informasi. Lainnya dapat berbentuk cerpen, puisi, drama, 

teater, komik strip, mendongeng, melukis, membuat poster 

dan karya yang lain, serta dibiasakan dan dibudayakan 

membaca sejak dini.

Tingkatkan lagi kuantitas maupun kualitas penyuluhan 

kesehatan dengan materi tentang bahaya narkoba, mengingat 

anak berkebutuhan khusus sangat berpotensi untuk menjadi 

korban penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna 

ataupun pengedar. Memberikan ruang yang lebih luas untuk 

berkreasi dengan pembuatan media promosi kesehatan 

(poster-poster) dan buku-buku bacaan terkait dengan 

narkoba, penyalahgunaan dan pencegahannya. Sehingga 

dengan itu, dapat diwujudkan masa depan generasi penerus 

bangsa Indonesia yang hebat, sehat, selamat, dan terus 

berkarya, dan berprestasi. Hidup sehat tanpa narkoba.


