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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat 

disusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

PPRG dalam bidang P4GN merupakan hasil tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan 

dan Strategi Nasional P4GN. Adapun pedoman ini tersusun atas kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender 

bidang P4GN.

Pengintegrasian gender dalam kebijakan, program dan kegiatan telah menjadi komitmen bersama kementerian dan 

lembaga sebagaimana telah diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan 

Presiden Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 

yang menyebutkan prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan dalam 

mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kesetaraan gender.

Penerapan PPRG dalam program P4GN merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan 

BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki komitmen dalam mendukung upaya mengurangi kesenjangan 

gender guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan P4GN.

Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang resposnif 

gender bidang P4GN khususnya pada program dan kegiatan di lingkungan BNN.

Besar harapan kami pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak pada jajaran BNN baik di tingkat pusat 

maupun BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota.
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Tim menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna. Oleh karena itu melalui pengalaman dan pemahaman yang terus 

menerus dikembangkan oleh semua pihak yang terkait, Tim berharap pedoman ini dapat disempurnakan.  Semoga, dengan 

pedoman ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

         Tim Penyusun

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
 BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM

Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi kepada Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan 

Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang telah berhasil menyusun Pedoman Perencanaan 

dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN).

Seperti telah diketahui, bahwa banyak masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dialami perempuan, 

yang timbul karena adanya konstruksi sosial budaya antara laki-laki dan perempuan yang belum seimbang berkaitan dengan 

peran dan tanggung jawab dalam relasi gender. Meskipun peran dan tanggung jawab ini mampu diubah namun kuatnya 

konstruksi sosial budaya mengakibatkan perempuan belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang 

setara di bidang ini.

Untuk itu  pada tahun 2000 diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 

dalam  Pembangunan Nasional.  Inpres ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai 

arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan PUG ke dalam seluruh 

proses pembangunan.  Selain itu  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang 

tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010  telah menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan 

salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan. Termasuk di dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
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Pedoman ini merupakan hasil dari serangkaian Focus Group Discussion (FGD), fasilitasi dan konsultasi, dan pertemuan – 

pertemuan koordinasi bersama jajaran kedeputian dan Biro Perencanaan BNN, sebagai upaya dalam menemukenali isu gender 

dalam P4GN. 

Aplikasi penyusunan analisa gender dan gender budget statement serta kerangka acuan dilakukan secara partisipatif bersama 

jajaran Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang 

Pemberantasan, Deputi Hukum dan Kerjasama, serta Biro Perencanaan pada BNN.

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), baik di pusat maupun daerah.

  

    Jakarta, Nopember 2012

                                                            Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender

                                                                   Bidang Politik, Sosial dan Hukum

 Drg. Ida. S. Wulan, MM

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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SAMBUTAN 
SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Penyalahgunaan Narkoba pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun telah banyak dilakukan oleh 

kaum perempuan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain kesenjangan sosial, 

kemiskinan dan keinginan untuk hidup modern. Oleh karena itu, perlu adanya pengarusutamaan gender yang berkeadilan 

dalam pelaksanaan P4GN. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional, BNN menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Bidang P4GN.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dibangun untuk 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauandan 

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Strategi ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

BNN sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya, terus berupaya untuk mendorong dan berperan aktif dan bersinergi 

dalam mengimplementasi pengarusutamaan gender. Salah satu wujud komitmen BNN dalam mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender adalah menyusun pedoman PPRG dalam pelaksanaan P4GN dan pengintegrasian aspek gender 

dalam penganggarannya.

Oleh karena itu kepada seluruh perencana anggaran diharapkan dalam menyusun PPRG dapat mengikuti langkah-langkah 

penyusunan yang meliputi Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Term of Referrence (TOR). 

Selain itu para perencana anggaran diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam melakukan analisis 

gender dan mentransfromasikan isu-isu gender ke dalam GBS dan TOR.  

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia dan semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini dan kami mengharapkan adanya 

saran dan masukan untuk penyempurnaannya.
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Semoga dengan adanya buku pedoman ini, memudahkan bagi perencana untuk mengintegrasikan aspek-aspek gender ke 

dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta dapat mempercepat implementasi PUG di lingkungan 

BNN.

Jakarta,  Nopember 2012

Sekretaris Utama BNN

Eko Riwayanto

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan sebuah proses yang terpisah dari sistem perencanaan namun 

merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan 

perempuan dalam pembangunan.

Pengintegrasian isu gender dalam program P4GN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan 

pengetahuan dan kesepahaman serta kesadaran dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kejahatan narkoba.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya penerapan anggaran responsif gender (ARG) dalam program dan kegiatannya. 

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada kesetaraan dalam 

sistem penganggaran. Teknis penerapan ARG dalam kesetaraan diintegrasikan dalam proses penyusunan anggaran maupun 

pengukuran dampak anggaran. ARG dalam penganggaran bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan 

terhadap perubahan kondisi perempuan dan laki-laki. 

PPRG dalam P4GN merupakan pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, 

kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang kemudian dilengkapi dengan analisis gender guna mengurangi permasalahan 

dan kesenjangan yang dialami perempuan dan laki-laki dalam permasalahan narkoba, utamanya dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut.

Strategi pengintegrasian isu gender dalam P4GN dilakukan melalui analisis gender, menyusun gender budget statement (GBS), 

mentransformasikan hasil analisis gender ke dalam penyusunan term of referrence (TOR), pemantauan dan evaluasi serta 

mengukur dampak/hasil pelaksanaan kegiatan yang di-ARG-kan. 

Jadi, Pedoman PPRG ini menjelaskan dan menuntun secara teknis bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan 

program P4GN yang dilengkapi dengan dokumen GBS, sebagai pelengkap dokumen RKA-KL, sebagai upaya untuk mencapai 

visi dan misi yang ada dalam Renstra BNN, serta merupakan bagian  dalam mewujudkan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 

dan Responsif Gender.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Setiap warga negara baik laki-laki maupun  perempuan mempunyai kedudukan, hak dan 

kewajiban yang sama dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat 

dari pembangunan. Ketertinggalan perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sosial dan budaya menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Untuk mengurangi 

kesenjangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah untuk menjadikann isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Selain 

itu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) 

merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan.

Secara operasional PUG merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 

kebijakan yang berwawasan gender dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.   

Sehingga terwujud kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki dalam 

berbagai kehidupan dan pembangunan termasuk dalam melaksanakan P4GN.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara (transnational 

crime), kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan serius (serious crime) yang 

menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan 

yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation).  Oleh karena itu perlu 

penanganan secara serius oleh suatu institusi, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai 

focal point dalam menangani kejahatan Narkoba tersebut.
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Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia 

(Puslitkes UI) pada tahun 2008, angka prevalensi (penyalahguna narkoba) nasional adalah 

1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan 

menjadi 2,8% (5,1 juta orang). Hal tersebut merupakan salah satu penyebab Indonesia tidak 

lagi menjadi Negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan 

harga yang tinggi (great market,great price) sehingga Indonesia semakin rawan menjadi surga 

bagi sindikat narkoba.

Dalam melaksanakan Program P4GN, BNN telah memberikan perhatian khusus terhadap 

perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan melalui penyusunan Pedoman 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di lingkungan BNN. Secara 

tegas pedoman ini menginstruksikan kepada seluruh Satker BNN Pusat dan BNNP/BNN Kab/

Kota untuk mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Berkaitan 

dengan percepatan penerapan PUG, maka secara teknis operasional PUG telah diintegrasikan 

dalam sistem penganggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 

2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian 

negara/ lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian 

pelaksanaan anggaran. Peraturan tersebut mengamanatkan penerapan prinsip-prinsip ARG 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam program 

pembangunan, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Efektifitas 

PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) antara KPPPA 

dan BNN. Hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi unsur pimpinan dan  perencana teknis di 

lingkungan BNN dalam mengintegrasikan isu gender dan upaya-upaya P4GN di Indonesia. 

Alasan yang mendasari perlunya pengintegrasian isu gender dalam P4GN yaitu:

1)  mengurangi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan, baik di kalangan pelajar dan mahasiswa, pegawai pemerintah, 

TNI/POLRI serta pegawai swasta;

2)  memberikan cakrawala baru bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan BNN untuk 

memahami penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK);

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
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3)  memperbaiki proses pelayanan kepada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 

dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi dan memutuskan jaringan peredaran 

narkoba dalam perspektif gender.

B. Dasar Hukum 

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

2. UU Nomor  25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014 

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga.

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi 

Nasional di Bidang P4GN.

8. Peratuaran Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.

9. Peratuaran Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN 

Provinsi dan BNN Kab/Kota.

10. UU Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

11. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

12. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

13. PP Nonor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika

14. Inpres Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 

C. Tujuan, Hasil yang diharapkan dan Sasaran

1.  Tujuan pedoman ini adalah:

a.  Menyamakan persepsi bagi para penentu kebijakan dan perencanaan dalam 

menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan penyusunan 

anggaran yang responsif gender khusus bidang P4GN;
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b. Memberikan arahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem 

perencanaan dan penganggaran program dan kegaitan khususnya di lingkungan BNN;

c.  Untuk memberikan acuan  bagi perencana dalam peenerapan anggaran responsif 

gender melalui penyusunan gender analysis pathway (GAP), gender budget statement 

(GBS) dan TOR/KAK dalam P4GN. 

1. Hasil yang diharapkan adalah:

a.  Tersusunnya perencanaan program pembangunan di bidang P4GN;

b. Diterapkannya anggaran responsif gender dalam kegiatan P4GN;

c.  Meningkatnya efisiensi dan efektif pelaksanaan program dan kegiatan P4GN;

d. Meningkatnya pemahaman para pengambil kebijakan dan perencana dalam menyusun 

perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam bidang P4GN.

2. Sasaran 

 Seluruh pemangku kepentingan perencana dan pelaksana kegiatan di bidang P4GN,.

D. Ruang Lingkup
 

Ruang lingkup pedoman ini adalah pengintegrasian isu gender mulai dari perencanaan dan 

penganggaran sampai penyusunan gender budget statement  (GBS) serta pemantauan dan 

evaluasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga.

E. Sistematika Pedoman
Pedoman ini terbagi dalam 5 Bab dan lampiran; dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, sasaran, 

sistematika pedoman PPRG dan pengertian-pengertian.  Bab II. Isu Gender dalam program 

P4GN yang berisikan mengenai isu gender dalam bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan.  Bab III. Pengintegrasian isu gender dalam P4GN 

dan langkah-langkah penyusunan PPRG, berisikan prinsip-prinsip ARG, pengertian PPRG, 
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langkah-langkah GAP, penyusunan GBS, penyusunan TOR dan transformasi GAP ke dalam 

GBS dan TOR.  Bab IV. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG, yang berisikan komponen 

pemantauan dan evaluasi, persiapan, pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan PPRG. Bab V. 

Penutup, berisikan harapan dari penerapan analisis gender dalam P4GN. Dan 

Lampiran, berisikan contoh GAP dan GBS. 

F. Pengertian-Pengertian

1. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung 

jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi social budaya dan 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. 

2. Jenis kelamin adalah peprbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada 

bagian-bagian organ reproduksi.

3. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan 

atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang 

dicita-citakan (kondisi normative) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi 

obyektif).

4. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 

gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

5. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak 

kepada salah satu jenis kelamin.

6. Bias gender adalah pandangan yang didasarkan pada pembagian peran sosial tradisional 

laki-laki dan perempuan. 

7. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang 

laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, 

fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi. 

8. Gender Analysis Pathway (GAP) adalah alat analisis gender dengan pendekatan analisis 

pada siklus perencanaan. Analisis gender dilakukan secara sekuensial mulai dari tahap 

identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan rincian kegiatan, sampai monitoring dan 

evaluasi.
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9. Diskriminasi adalah memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda 

karena jenis kelamin, umur, ras, agama dan lain sebagainya.

10. Marginalisasi/pemiskinan adalah proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan 

Negara yang berakibat pada penyisihan/peminggiran/pemiskinan bagi perempuan atau 

laki-laki. 

11. Stereotip/pelabelan/stigma adalah anggapan/keyakinan yang bersifat negatif yang 

diberikan pada perempuan atau laki-laki atas dasar perbedaan gender.

12. Sub-ordinasi /penomorduaan adalah anggapan,pandangan dan sikap masyarakat bahwa 

jenis kelamin yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari lainnya. 

13. Ketidakadilan gender adalah pandangan, sikap, perilaku, dan proses yang tidak adil 

terhadap perempuan atau laki-laki. 

14. Ketimpangan/kesenjangan gender adalah kondisi/situasi yang berbeda yang diterima 

oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan. 

15. Keadilan gender merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki.

16. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi 

adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki 

dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

17. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber 

daya (baik sumber daya alam, sosial, politik, ekonomi maupun waktu). 

18. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan. 

19. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya 

dari siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya tersebut. 

20. Penerima manfaat adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh 

manfaat. 

21. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis 

terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang 

diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yuang terjadi karena 

perbedaan-perbedaan tersebut. 

22. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan 

bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap 

kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
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23. Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan rencana 

kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah diaolokasikan dana 

pada kegiatan untuk menangani permasalahan gender.

24. Indikator adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari obyek yang 

dinilai. Indikator dapat berupa pointer-pointer, angka-angka, pendapat atau persepsi-

persepsi.

25. Indikator gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender 

dalam masyarakat sepanjang waktu.

26. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan 

atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi, baik 

berupa program ataupun kegiatan. 

27. Input dalam pedoman ini diartikan sebagai tolak ukur/bahan dasar dalam penganggaran, 

yang terdiri atas regulasi, SDM, data dan anggaran. 

28. Komponen input adalah jenis rincian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator 

kinerja sub-output.

29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan 

dan Sub-output adalah jenis barang atau jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari 

output.

30. TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai 

indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian 

Negara/lembaga. TOR memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian 

dan biaya yang diperlukan. 

31. Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi/keadaan 

sebelumnya.

32. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

33. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, 

mental, maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan 

fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

34. Tahapan bina lanjut (after care) merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif 

bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan 

(rehabilitasi medis dan sosial).
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35. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

36. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan 

hukum.
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BAB II

ISU GENDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Isu Gender Dalam Program Pencegahan

Untuk mengidentifikasi isu gender dalam program, kegiatan dan Output kegiatan pada 

pencegahan narkoba didasarkan dengan data yang terpilah secara kualitatif dan kuantitatif. 

Terkait hal tersebut, maka isu gender dalam pencegahan ditelusuri melalui keterlibatan laki-

laki dan perempuan dari berbagai jenis penyalagunaan narkoba. 

Berdasarkan Studi biaya sosial dan ekonomi penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba 

oleh BNN dan Puslitkes-UI (2004), diketahui fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan 

narkoba di Indonesia adalah 1,75% (3,2 juta) penduduk Indonesia, yang terdiri dari : kategori 

pengguna teratur pakai sebesar 69 % atau 2.208.000 orang dan pecandu sebesar 31 % atau 

992.000 orang).

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin pria 79 % dan wanita 21 %, dimana angka kematian 

pecandu sebesar 15.000 jiwa pertahun, dan berdasarkan penelitian tahun 2008 angka 

prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 1,99 % dengan komposisi jumlah penyalahguna 

laki-laki sebesar 91,5 % dan wanita sebesar 8,5 %.

Berdasarkan penelitian tahun 2011 didapatkan data sebagai berikut :
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Para penyalahguna Narkoba kebanyakan berada di kelompok umur 20-29 tahun. Pola yang 

terjadi pada kelompok laki-laki dan perempuan relatif sama.  Diperkirakan ada satu dari 14 

laki-laki dan satu dari 57 perempuan menjadi penyalahguna Narkoba di kelompok umur 20-

29 tahun.

Dengan semakin bertambahnya umur, maka resiko menjadi penyalahguna Narkoba menjadi 

semakin kecil. Hal ini mungkin karena pada kelompok umur di atas 30 tahun mayoritas sudah 

berkeluarga sehingga semakin besar tanggungjawabnya terhadap keluarga dan bagi mereka 

yang penyalah guna Narkoba berkeinginan kuat untuk sembuh dari ketergantungan Narkoba.

Nampak terdapat kesenjangan yang perlu diatasi berkaitan dengan upaya menjadikan 

masyarakat imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Kesenjangan diduga karena akses 

informasi terhadap laki-laki masih kurang mengenai sasaran khususnya para penyalahguna 

yang rentan atau rawan terhadap bahaya narkoba. 

Kesenjangan lain dapat dilihat bahwa diduga kaum laki-laki meskipun telah memiliki informasi 

tentang bahaya narkoba tapi kurang berperan serta menjaga dirinya dari pengaruh lingkungan 

baik oleh teman sekerja maupun kelompok lainnya.

Selain kesenjangan tersebut diatas, diduga pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba 

perlu dimaksimalkan khususnya pengaruh terhadap penyalahguna dan atau pecandu narkoba 

di lingkungan yang rawan terhadap kaum laki-laki.

Tabel 2.1 

Jumlah Penyalah Guna Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Angka Prevalensi Tahun 2011

Jenis Penyalah Guna
Laki-laki Perempuan % Prevalensi

minimal maksimal minimal maksimal laki perempuan Total

10-19 thn 784.597 800.759 211.734 216.677 3.4 1.0 2.27

20-29 thn 1.434.692 1.474.794 368.972 376.930 7.2 1.8 4.41

30-39 thn 619.895 641.745 94.977 97.262 3.2 0.5 1.89

40+   thn 586.418 606.425 113.965 117.821 1.8 0.3 1.06
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Pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap kaum laki-laki sangat dibutuhkan sekali 

mengingat pada umumnya peran laki-laki adalah sebagai tulang punggung keluarga. Kaum 

laki-laki pada umumnya berperan sebagai kepala keluarga, oleh karena itu penting kiranya 

apabila kaum laik-laki harus bersih dari narkoba. 

Apabila sebagai kepala keluarga sudah terlibat penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba 

maka akan berdampak besar terhadap perkembangan keluarga. 

Dalam hal faktor kesenjangan gender di internal lembaga diungkapkan bahwa personil pada 

Deputi Pencegahan BNN belum memahami pentingnya PUG, konsep gender dan isu kesetaraan 

gender dalam rangka pencegahan narkoba khususnya dalam penyelenggaraan Advokasi 

dan Diseminasi Informasi dalam upaya menjadikan penduduk Indonesia imun terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen 

masyarakat, bangsa dan negara dengan menumbuhkan sikap menolak penyalahgunaan 

Narkoba. Sebagai contoh masih banyaknya penyuluh laki-laki padahal perempuan tidak 

menutup kemungkinan untuk berperan dan berpartisipasi sebagai penyuluh dalam rangka 

penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan peran dan 

tanggung jawabnya masing-masing.

Berkaitan dengan program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang 

Pencegahan sebagai salah satu contoh dalam 17 kali kegiataan advokasi pencegahan jumlah 

peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sejumlah 972 orang laki-laki dan sejumlah 303 

orang perempuan. Dengan berdasar pada data hasil tangkapan tentang jumlah penyalahguna 

laki – laki yang tertangkap lebih banyak dibandingkan perempuan, hal ini merupakan sebuah 

akses berkaitan dengan meningkatkan partisipasi laki-laki dalam rangka upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba 

melalui kegiatan advokasi. Sedangkan di tingkat internasional data yang terlihat adalah lebih 

banyaknya jumlah perempuan yang tertangkap, penyebabnya adalah banyaknya perempuan 

yang berpartisipasi dalam peredaran gelap narkoba atau menjadi kurir.
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B. Isu Gender Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Isu gender dalam program, kegiatan dan Output kegiatan pada pemberdayaan masyarakat 

ditujukan untuk menciptakan lingkungan bebas Narkoba dimana sasaran utamanya adalah 

orang-orang yang terlibat peredaran gelap Narkoba atau penjualan Narkoba adalah menjadi 

mata pencahariannya harus mendapatkan suatu alternatif pekerjaan yang lebih produktif 

tidak membahayakan generasi muda terlibat dalam penyalahgunaaan dan peredaran gelap 

Narkoba.

Berdasarkan analisis lingkungan yang dilakukan oleh BNN bahwa ada beberapa lingkungan 

masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya para petani ganja di 

aceh dan kelompok masyarakat tertentu yang hidupnya tergantung pada penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkoba. Selain dari dua tempat tersebut, terdapat lingkungan kerja 

dan lingkungan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bebeas dari 

penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan penelitian BNN & UI pada tahun 2011, menunjukkan angka prevalensi 

penyalahgunaan Narkoba sebesar 2,2% setara dengan 3,6 juta jiwa dimana 76% para 

pekerja 22% pelajar & mahasiswa. Pada umumnya petani ganja di aceh adalah kaum laki-

laki sedangkan kaum perempuan berperan sebagai pemantau pertumbuhan ganja melalui 

tanaman ganja yang terdapat pada pot di rumah. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya akses 

informasi yang tepat terhadap kaum perempuan agar tidak terlibat di dalam penanaman 

ganja. Khusus di kampung ambon, keterlibatan kaum perempuan lebih banyak untuk mencari 

pengguna Narkoba sedangkan laki-laki lebih mengarah pada menyediakan Narkoba. 

Untuk di lingkungan kerja memang banyak yang terlibat kaum laki-laki, pada umumnya kaum 

laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, atau karena beban pekerjaan 

yang besar, sehingga menimbulkan stres dan lari ke penyalahgunaan Narkoba, disamping itu 

terpengaruh akan gaya hidup yang modern.

Untuk lingkungan sekolah sangat rawan mengingat orang-orang yang terlibat pada 

penyalahgunaan Narkoba pada umumnya berpendidikan terakhir, yaitu sekolah menengah 

dan perguruan tinggi.
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Kesenjangan khususnya di lingkungan petani ganja nampaknya terlihat pada kurangnya akses 

informasi pada kaum perempuan dan laki-laki sehingga terpengaruh jaringan sindikat Narkoba. 

Oleh karena itu, perlu peningkatan partisipasi peranserta dari masyarakat petani ganja untuk 

memberikan informasi pada aparat penegak hukum. Hal ini juga berpengaruh terhadap 

kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah terdepan yang berdekatan langsung dengan 

masyarakat petani ganja. Diharapkan dengan mengatasi kesenjangan maka masyarakat 

petani ganja dapat beralih fungsi menanam tanaman yang produktif tidak membahayakan 

generasi muda bangsa.

Kesenjangan khususnya di lingkungan Kampung ambon nampaknya terlihat pada kurangnya 

akses informasi pada kaum perempuan dan laki-laki sehingga terpengaruh jaringan sindikat 

Narkoba. Oleh karena itu, perlu peningkatan partisipasi peranserta dari masyarakat kampong 

ambon untuk memberikan informasi pada aparat penegak hukum. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah terdepan yang berdekatan langsung 

dengan masyarakat di kampong ambon. Diharapkan dengan mengatasi kesenjangan 

maka masyarakat kampong ambon dapat beralih pada usaha legal produktif dan mampu 

memberikan informasi tentang korban dan pelaku kejahata Narkoba di lingkungannya.

Kesenjangan pada lingkungan pendidikan terjadi karena kurangnya akses informasi pada kaum 

perempuan dan laki-laki sehingga terperdaya untuk menyalahgunakan dan mengedarkan 

Narkoba. Oleh karena itu, perlu peningkatan partisipasi peranserta dari lingkungan pendidikan 

untuk memberikan informasi pada aparat berwajib. Selain itu, factor ini juga berpengaruh 

terhadap kurangnya pengawasan baik pelaksana pendidikan maupun dari aparat pemerintah 

terdepan yang berdekatan langsung dengan pengawasan lingkungan pendidikan. Diharapkan 

dengan mengatasi kesenjangan tersebut, lingkungan pendidikan dapat ikut serta menciptakan 

lingkungan pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta 

terlibat dalam pembinaan satuan tugas anti Narkoba di lingkungannya.

Sedang kesenjangan di lingkungan kerja terjadi karena kurangnya akses informasi baik 

pada pekerja perempuan dan laki-laki sehingga mereka terperdaya untuk menyalahgunakan 

dan mengedarkan Narkoba. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan partisipasi peranserta 

dari lingkungan kerja untuk memberikan informasi pada pihak berwajib. Selain itu, akibat 
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kesenjangan ini, juga berpengaruh terhadap kurangnya pengawasan baik di lingkungan kerja 

maupun dari aparat pemerintah terdepan yang berdekatan langsung dengan pengawasan 

lingkungan kerja. Diharapkan dengan mengatasi kesenjangan tersebut, lingkungan kerja 

dapat ikut serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba dan dapat berperilaku gaya hidup sehat  serta terlibat dalam pembinaan satuan 

tugas (satgas) anti Narkoba di lingkungan kerjanya.

Tabel 2.2

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011

No Kegiatan
Peserta 

Jumlah
Laki – Laki Perempuan

Peran Serta Masyarakat

1 Lingkungan Kerja & Masyarakat 876 404 1.280

2 Lingkungan Pendidikan 736 364 1.100

Pemberdayaan Alternatif 

3 Masyarakat Perdesaan 244 126 370

4 Masyarakat Perkotaan 182 67 249

JUMLAH 2.038 961 2.999

% 67,9 32,1 100

C. Isu Gender Dalam Program Rehabilitasi

Situasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan 

nasional yang tidak kunjung tuntas. Permasalahan ini menjadi kian marak dan kompleks, 

terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba secara 

signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan peredaran gelap 

narkoba. Diperlukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penyalahguna dan/atau pecandu 

narkoba  melalui kebijakan dan strategi yang meliputi demand reduction (pengurangan 

permintaan) dan supply reduction (pengurangan pasokan). Terkait demand reduction, 

dilakukan upaya preventif terhadap masyarakat yang belum terkena dan upaya rehabilitatif 

terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. 
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Upaya rehabilitatif dilakukan melalui penanganan secara intensif dan berkesinambungan 

melalui Program Rehabilitasi Berkelanjutan (Sustainable Rehabilitation) sebagai upaya 

pemulihan terhadap “korban” penyalahguna sehingga tidak lagi dijadikan sasaran para 

sindikat narkoba.

Prevalensi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 

1,75 % dari total jumlah dari penduduk Indonesia berumur 10 – 59 tahun, kemudian di tahun 

2008 meningkat menjadi 1,99 % atau setara dengan 3,6 juta jiwa, dan pada tahun 2011 

menjadi 2,2 % setara dengan 3,8 sampai dengan 4,4 juta orang.  Data terpilah mengenai 

proporsi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut : 

penyalahguna narkoba laki-laki 4 kali lebih banyak dibandingkan perempuan atau ada 1 dari 

28 orang laki-laki yang menjadi penyalahguna narkoba, sedangkan perempuan sekitar 1 dari 

120 orang. Rasio penyalahguna laki-laki terhadap perempuan terbanyak terjadi di kelompok 

anak jalanan dan pekerja kost, mencapai 6 kali lipatnya.

Tabel 2.3

Jumlah penyalahguna setahun terakhir dan angka prevalensi menurut jenis kelamin dan kelompok sosial, 2011

PEKERJAAN
LAKI-LAKI PEREMPUAN % PREVALENSI

MINIMAL MAKSIMAL MINIMAL MAKSIMAL LAKI-LAKI PEREMPUAN

Pekerja Kost 829,274 924,826 134,209 148,816 9.0 2.7

Pekerja Tidak Kost 1,582,108 1,743,573 314,445 347,340 2.9 0.9

Pelajar Kost 233,763 254,777 54,623 59,935 11.1 4.2

Pelajar Tidak Kost 464,440 510,909 126,405 141,798 4.7 1.5

WPS - - 63,191 69,719 27.6

Anak Jalanan 12,671 13,802 1,949 2,187 17.4 10.8

Rumah Tangga 176,640 203,393 63,359 70,361 1.2 0.2
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Para penyalahguna narkoba kebanyakan berada di kelompok umur 20 – 29 tahun. Pola yang 

terjadi pada kelompok laki-laki dan perempuan relatif sama. Diperkirakan ada satu dari 14 

laki-laki dan satu dari 57 perempuan menjadi penyalahguna narkoba di kelompok umur 20 – 

29 tahun. Dengan semakin bertambahnya umur, maka risiko menjadi penyalahguna narkoba 

menjadi semakin kecil. Hal ini mungkin karena pada kelompok umur di atas 30 tahun mayoritas 

sudah berkeluarga sehingga semakin besar tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan 

bagi mereka yang penyalahguna keinginan kuat ingin sembuh dari ketergantungan narkoba 

sangat besar.

Tabel 2.4

Jumlah penyalahguna setahun terakhir menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan angka prevalensi, 2011

USIA
LAKI-LAKI PEREMPUAN % PREVALENSI

MINIMAL MAKSIMAL MINIMAL MAKSIMAL LAKI-LAKI PEREM-PUAN TOTAL

 10-19 thn 784,597 800,759 211,734 216,677 3.4 1.0 2.27

 20-29 thn 1,434,692 1,474,794 368,972 376,930 7.2 1.8 4.41

 30-39 thn 619,895 641,745 94,977 97,262 3.2 0.5 1.89

 40++ thn 586,418 607,425 113,965 117,821 1.8 0.3 1.06

Kesenjangan yang terjadi diduga kaum laki-laki masih kurang memiliki akses dalam memahami 

ancaman bahaya narkoba, di sisi lain dimungkinkan juga kesenjangan terjadi karena 

kurangnya partisipasi kaum laki-laki untuk menjaga diri tidak terlibat dalam penyalahgunaan 

narkoba. Dalam hal ini dapat pula dikatakan pengawasan terhadap kaum laki-laki atau 

kewaspadaan laki-laki terhadap lingkungan yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba 

perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan negara ini dapat berjalan dengan dilakukan oleh 

orang-orang yang bebas narkoba. Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang 

mendapatkan pelayanan rehabilitasi pada tahun 2010 menurut data BNN yaitu 3477 orang, 

terdiri dari 3127 laki-laki (90 %) dan 350 perempuan (10 %), 

Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 6.738 orang, terdiri dari 6158 laki-laki (91 %) dan 580 

(9 %) perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penyalahguna yang terdata yaitu laki-laki 

4 kali lebih banyak dari perempuan, terdapat kesenjangan dengan yang telah mendapatkan 
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pelayanan rehabilitasi yaitu laki-laki 9 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Kesenjangan 

yang terjadi diduga karena belum optimalnya penjangkauan kepada penyalahguna dan/

atau pecandu narkoba terutama kaum perempuan, serta stigma negatif yang menghambat 

penyalahguna untuk mencari pengobatan ke tempat rehabilitasi.

Saat ini BNN telah memiliki dua fasilitas rehabilitasi yaitu UPT Terapi dan Rehabilitasi di Lido, 

Sukabumi dan Balai Rehabilitasi di Baddoka, Makassar.  UPT T & R BNN Lido memiliki kapasitas 

untuk menampung 500 orang residen,  telah tersedia program rehabilitasi baik untuk laki-laki 

maupun perempuan. Sejak tahun 2007 hingga saat ini jumlah residen yang menjalani terapi di 

UPT T & R Lido semakin meningkat, yaitu sebanyak 240 residen pada tahun 2007, seluruhnya 

laki-laki, 484 residen di tahun 2009, terdiri dari 446 laki laki (92 %) dan 38 perempuan   (8 %), 

serta 1088 residen di tahun 2011 yang terdiri dari 1012 laki-laki (93 %)  dan 76 perempuan 

(7 %), sedangkan di tahun 2012 (sampai bulan Oktober 2012) jumlah residen yang masuk ke 

UPT T & R BNN Lido sebanyak 606 orang, terdiri dari 569 laki-laki (93 %) dan 37 perempuan (7 

%). Jumlah perbandingan penyalahguna dibandingkan jumlah yang dirawat memperlihatkan 

adanya kesenjangan, yaitu laki-laki 9 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini 

diduga terjadi karena terbatasnya akses perempuan untuk dapat memahami pentingnya 

rehabilitasi,  dan kurangnya partisipasi perempuan untuk melibatkan dirinya dalam proses 

rehabilitasi diantaranya terkait peran perempuan dalam keluarga.

Jumlah residen yang menyelesaikan program di tahun 2012 sejumlah 135 orang, 16 orang laki-

laki mengikuti program pasca rehabilitasi. Angka relapse mantan residen yang telah mengikuti 

program rehabilitasi pada tahun 2010 13,64 % dan 2011 1,46 %. Jumlah konselor adiksi yang 

tersedia yaitu 47 orang, terdiri dari 37 (78 %) orang laki-laki dan 10 orang perempuan (22 

%), kondisi ini belum ideal mengingat perbandingan antara konselor dan residen sebaiknya 

1 : 5, dengan kapasitas 500 residen seharusnya tersedia 100 orang konselor adiksi. Jumlah 

konselor laki-laki 4 kali lebih banyak dibandingkan konselor perempuan, ini sesuai dengan 

perbandingan jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang terdata. 

Balai Rehabilitasi BNN di Baddoka, Makassar – Sulawesi Selatan mulai beroperasi sejak tahun 

2012 dengan kapasitas untuk 200 orang residen. Jumlah tenaga konselor adiksi yang saat 

ini telah tersedia yaitu 5 orang (4 laki-laki dan 1 perempuan). Dengan dibangunnya balai 
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rehabilitasi di Baddoka ini diharapkan dapat lebih mendekatkan penyalahguna dan/atau 

pecandu narkoba di wilayah Indonesia bagian Timur untuk memperoleh layanan rehabilitasi.  

Saat ini tengah dipersiapkan 35 orang untuk menjadi konselor adiksi yang akan ditempatkan 

di Balai Rehabilitasi Baddoka dan fasilitas rehabilitasi yang akan dibangun di Samarinda – 

Kalimantan Timur.

Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, para residen melanjutkan ke program pasca 

rehabilitasi. Program pasca rehabilitasi BNN berbasis konservasi alam kehutanan dilaksanakan 

di Tambling, Lampung dan kelautan di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Selanjutnya juga 

dilaksanakan di Hutan Pendidikan di Bengo-Bengo, Sulawesi Selatan dan Pulau Hoga di 

Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jumlah residen yang telah mengikuti program ini sejak periode 

Januari – September 2012 yaitu 270 orang, sejumlah 16 orang berasal dari UPT T & R BNN 

Lido, lainnya berasal dari tempat-tempat rehabilitasi yang dikelola komponen masyarakat.

Sampai dengan tahun 2014 BNN tengah melaksanakan pembangunan fasilitas rehabilitasi 

dan pasca rehabilitasi di Samarinda-Kalimantan Timur, pulau Sumatera, dan Bali. Semakin 

banyaknya fasilitas rehabilitasi ditujukan untuk dapat melayani lebih banyak penyalahguna 

dan/atau pecandu narkoba sehingga mereka dapat pulih, hidup normatif, mandiri, dan 

produktif di masyarakat. 

Isu gender dalam program rehabilitasi diidentifikasi untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan prinsip-prinsip kesetaraan bagi yang menjalani rehabilitasi. Berikut ialah isu gender 

dalam program rehabilitasi :

1.  Kesenjangan akses terhadap layanan rehabilitasi, yaitu :

a. Jumlah fasilitas maupun kapasitas lembaga yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi 

masih terbatas, demikian juga ketersediaan layanan yang dapat mengakomodasi 

laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Upaya yang dilakukan BNN 

untuk mengatasinya antara lain dengan disediakannya layanan rehabilitasi khusus 

perempuan di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido serta Balai Rehabilitasi BNN di 

Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan.
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b. Belum semua fasilitas rehabilitasi memperhatikan kebutuhan dan karakteristik 

penyalahguna dan/atau pecandu terutama yang bertujuan untuk mempersiapkan 

untuk hidup normatif dan produktif dengan pola hidup sehat. Sejak akhir tahun 

2011 BNN mulai menjalankan program pasca rehabilitasi berbasis konservasi alam 

kehutanan dan kelautan, para residen diajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal 

untuk kembali ke masyarakat. Hingga saat ini mayoritas residen laki-laki yang dapat 

mengikuti program ini, karena untuk residen perempuan belum tersedia fasilitas dan 

SDM yang memadai untuk program pasca rehabilitasi.

c. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan, tenaga sosial, dan konselor yang menguasai 

bidang adiksi, khususnya konselor adiksi perempuan. Jumlah konselor adiksi di fasilitas 

rehabilitasi yang dikelola instansi pemerintah dan komponen masyarakat menurut data 

BNN tahun 2012 yaitu 286 orang, terdiri dari 267  laki-laki (93 %)  dan  19 perempuan 

(7 %).

2.   Adanya kesenjangan partisipasi dalam layanan rehabilitasi.

a. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi belum optimal dalam menerapkan pelayanan 

berwawasan gender dan kurang mencontohkan layanan yang responsif gender.

b. Stigma masyarakat terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba sebagai pelaku 

kejahatan menghambat mereka untuk datang dan menjalani rehabilitasi. Stigma serta 

diskriminasi yang ada pada masyarakat ini menyebabkan pecandu dan atau keluarga 

malu/takut untuk mencari pengobatan, khususnya perempuan terkait dengan stigma 

dan peran perempuan sehingga menjadi hambatan mereka untuk datang ke layanan 

rehabilitasi.

c. Kurangnya sosialisasi dari pihak penyedia layanan mengenai ketersediaan layanan 

rehabilitasi, akibatnya masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan 

mengetahui dimana tempat/fasilitas untuk memperoleh layanan rehabilitasi yang 

sesuai kondisinya.

d. Pengetahuan masyarakat khususnya penyalahguna dan/atau pecandu narkoba 

mengenai permasalahan adiksi dan rehabilitasi narkoba masih relatif rendah, ini 

berpengaruh terhadap masih sedikitnya penyalahguna dan/atau pecandu yang mau 

mendatangi tempat rehabilitasi.
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3.    Adanya kesenjangan manfaat atas layanan rehabilitasi

Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba baik laki-laki maupun perempuan 

yang mengikuti program rehabilitasi masih rendah, baik di pusat dan balai rehabilitasi 

(program One Stop Center) maupun di program ORC (penjangkauan) yang bekerja sama 

antar Puskesmas dan LSM yang bergerak di bidang adiksi serta layanan yang dilakukan 

oleh masyarakat (CBU). Salah satu penyebab kondisi ini yaitu belum memadainya kegiatan 

penjangkauan yang dijalankan program Outreach Center (ORC) terhadap kelompok 

penyalahguna dan/atau pecandu, baik laki-laki dan perempuan.

D. Isu Gender di Bidang Pemberantasan

Secara umum pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2008 s.d. 2011 

menunjukkan penurunan begitu juga dengan jumlah para tersangkanya. Komposisi para 

pelaku peredaran gelap narkoba yang ditangkap adalah tahun 2008 laki-laki 26886 (92%) 

dan perempuan 2340 (8%), tahun 2009 laki-laki 21835 (90%) dan perempuan 2386 (10%), 

tahun 2010 laki-laki 18281 (89%) dan perempuan 2130 (11%), tahun 2011 laki-laki 20181 

(88%) dan perempuan 2846 (12%) hal tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini :

Diagram 2.1

Data kasus tindak pidana narkoba berdasarkan penggolongan Narkoba Tahun 2008 s.d. 2011
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Diagram 3.2 

Data Tersangka narkoba yang ditangkap Tahun 2008 s.d. 2011

Berdasarkan data LKN dari Direktorat Wastahbaset BNN tahun 2010, BNN telah menangkap 

sedikitnya 69 tahanan yang terdiri dari 44 orang laki-laki (64 %) dan 25 orang perempuan 

(36 %). Kemudian pada tahun 2011, BNN menangkap 159 orang tersangka narkoba yang 

terdiri dari 122 orang tahanan berjenis kelamin laki-laki (77 %) dan 37 orang berjenis kelamin 

perempuan (37 %). Sedangkan pada tahun 2012 (sampai 4 Mei 2012), BNN telah menangkap 

sebanyak 66 orang yang terdiri dari 50 orang laki-laki (76 %) dan 16 orang perempuan (24 

%).
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Diagram 3.3 

Data Tahanan BNN Tahun 2010-2012

Dengan data-data tersebut di atas nampak kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan 

dimana dalam kasus di dalam negeri kaum laki-laki banyak terlibat pada peredaran gelap 

narkoba sedangkan kaum perumpuan yang terlibat dalam operasi jaringan sindikat narkoba di 

luar negeri pada umumnya berperan sebagai kurir pembawa narkoba. Beberapa kesenjangan 

nampaknya disebabkan karena masih kurangnya akses informasi pemahaman tentang pola 

operasi jaringan sindikat narkoba yang lebih banyak manfaatkan kaum perempuan. Begitu 

juga di sisi lain beberapa kaum laki-laki yg terlibat dalam peredaran gelap narkoba di luar 

negeri kurang memiliki kewaspadaan terhadap pengaruh jaringan sindikat narkoba di 

samping memang kaum laki-laki memiliki agenda tersendiri mengenai keterlibatannya dalam 

jaringan tersebut. Partisipasi atau peran serta untuk mencegah diri dari pengaruh-pengaruh 

peredaran gelap narkoba sangat kurang karena kalah dengan motivasi yang berlatar belakang 

kepentingan ekonomi. Kontrol diri juga diduga masih sangat rendah karena didorong dengan 

motivasi ekonomi juga. Apa yang telah dilakukan dalam rangka penyadaran untuk tidak 

terlibat dalam jaringan sindikat narkoba masih kurang bermanfaat bagi orang-orang yang 

terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Perempuan

Laki

Total

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2010

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

16

37

25

50

122

44

66

159

69

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba

22
(P4GN)



BAB III

PENGINTEGRASIAN ISU GENDER 
DALAM P4GN DAN LANGKAH-LANGKAH 

PENYUSUNAN PPRG 

A. Prinsip ARG dan Pengertian PPRG

1. Prinsip-Prinsip ARG 

 ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih 

menekankan pada masalah kesetaraan dalam sistem penganggaran. Kesetaraan 

gender menjadi tujuan dari penerapan ARG, kesetaraan ini diintegrasikan dalam proses 

penyusunan anggaran maupun mengukur dampak alokasi anggaran program dan 

kegiatan. Dalam mewujudkan ARG  dilakukan melalui penyusunan PPRG yang tujuanya 

adalah menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG dalam sistem penganggaran 

bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perubahan 

kondisi perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran 

yang dalam kegiatan telah menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki. 

 Secara teknis penerapan ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan 

output) yang ada dalam RKA-K/L, sehingga isu gender pada program dan kegiatan bidang 

P4GN berada pada level output kegiatan. Oleh karena itu, output atau keluaran yang 

dihasilkan oleh suatu kegiatan hendaknya telah melalui analisis gender. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L yang berkenaan dengan ARG yaitu (1) ARG pada 

penganggaran diletakkan pada output dan yang mempunyai relevansi pada komponen 

input dengan output yang akan dihasilkan. (2) penerapan ARG fokus pada kegiatan 

dan output kegiatan dalam rangka: (a) penugasan prioritas pembangunan nasional, (b) 
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pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau (c) pelembagaan PUG, misalnya 

capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan 

data terpilah.

 Harus dipahami bahwa ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara 

adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.  ARG bukan fokus 

pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi 

lebih luas lagi yaitu mengukur dampak anggaran keseluruhan yang dapat memberikan 

manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat laki-laki, perempuan dan kelompok yang 

berkebutuhan khusus.

 Prinsip ARG dalam penganggaran mempunyai pengertian adalah (i) ARG bukanlah 

anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. (ii) ARG sebagai pola anggaran 

yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki 

dan perempuan. (iii) ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran. 

(iv) ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program 

perempuan. (v) bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus 

pemberdayaan perempuan. (vi) ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% 

perempuan untuk setiap kegiatan. (vii) tidak harus semua kebijakan/output mendapat 

koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga yang netral gender.

2. Pengertian PPRG

 Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bukanlah suatu upaya 

penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah.  Perencanaan dan penganggaran 

responsif gender merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan untuk mengetahui 

perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang kemudian dilengkapi 

oleh penyusunan intervensi kebijakan untuk menutupi atau mengurangi permasalahan 

dan kesenjangan yang dialami perempuan dan laki-laki. Perencanaan dan penganggaran 

responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama 

ini masih senjang akibat konstruksi sosial-budaya. 

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba

24
(P4GN)



 Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan, melainkan merupakan 

sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerima 

manfaat pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah 

sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan terlebih lagi jangan diartikan 

sebagai rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. 

Sesuai dengan pengertian PPRG yang dijelaskan dalam buku pedoman perencanaan dan 

penganggaran responsif gender generik yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak adalah penganggaran responsif gender:

a. Dalam proses penganggaran yang responsif gender,perlu keterlibatan perempuan 

dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan,program, kegiatan dan proyek 

pembangunan;

b. Anggaran responsif gender diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan 

pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-

laki dalam berbagai bidang pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan; 

dan 

c. Anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan 

praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh 

perempuan dan laki-laki.  

B. Langkah-Langkah Penyusunan PPRG

Secara teknis penyusunan PPRG dilakukan dengan cara 1) menyusun gender analysis pathway 

(GAP), 2) menyusun gender budget statement (GBS), dan 3) mengintegrasikan hasil GAP ke 

GBS dan dalam TOR. 
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1.  Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)

Tabel 3.1

Langkah-Langkah Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1
Pilih kebijakan/program/kegiatan/Output yang akan dianalisis. Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/
program/kegiatan/output yang di-ARG-kan.

Langkah 2
Menyajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah ada isu/kesenjangan gender. Sajikan data yang terpilah 
menurut jenis kelamin, data demografi yang sifatnya datanya kuantitatif maupun kualitatif.

Langkah 3
Menemukenali isu gender dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab adanya isu gender berdasarkan 
indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM).

Langkah 4 Menemukenali sebab adanya isu gender di internal lembaga (budaya organisasi). 

Langkah 5
Menemukenali sebab adanya isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan kebijakan/program/
kegiatan/output/komponen/sub komponen.

Langkah 6 Reformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan/output kegiatan pembangunan menjadi responsif gender.

Langkah 7
Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan 
rencana tahapan kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8
Menetapkan data dasar (base-line) untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan. Data dasar ini dapat diambil 
dari data pembuka wawasan langkah 2 GAP yang relevan. 

Langkah 9

Menetapkan indikator gender. Indikator gender adalah merupakan target kinerja hasil (outcome) dari program 
atau yang menjadi indikator keluaran (Output) kegiatan. Sebagai pengukuran hasil. Dalamn hal indikator gender 
dapat dikaitkan dengan:
1. Memperlihatkan apakah isu kesenjangan gender telah menghilang/berkurang atas hasil intervensi kebijakan 

dalam jangka pendek) dari pelaksanaan Ouput kegiatan;
2. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan dalam budaya internal lembaga dan perilaku pada para perencana 

unit kerja dengan melakukan analisis gender;
3. Memperlihatkan apakah di masyarakat terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh 

akses dan atau manfaat dan atau partisipasi dalam program pembangunan yang di intervensi, dan atau 
penguasaan terhadap sumber daya, dan pada akhirnya terjadi perubahan relasi gender.

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan

Hal pertama yang dilakukan adalah memilih kebijakan, program/kegiatan yang hendak 

dianalisis. Program/kegiatan/Output yang dipilih mengacu Renstra, Renja dan RKA/DIPA K/L.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba

26
(P4GN)



Langkah 2. Data Pembuka Wawasan

Data pembuka wawasan berupa data terpilah menurut jenis kelamin dan data yang kuantitatif 

atau kualitatif. Data terpilah dapat bersumber dari hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil 

kajian, hasil pengamatan, atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan (hasil capain 

Output dan Outcome). 

Langkah 3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender

Menemukenali isu gender di dalam proses perencanaan program dan kegiatan dengan 

memperhatikan 4 faktor kesenjangan gender yang meliputi; 1) akses, 2) kontrol, 3) partisipasi 

dan 4) manfaat. 

Langkah 4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Gender (internal lembaga)

Menemukenali isu gender di intenal lembaga atau budaya organisasi yang menyebabkan 

terjadinya isu gender, misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih 

terbatas/kurang diantara pengambil keputusan, perencana dan political wiil dari pembuat 

kebijakan.

Langkah 5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Gender (eksternal  lembaga)

Menemukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses perencanaan. Sebab kesenjangan 

eksternal yang dikaitkan dengan isu gender yang ada dalam masyarakat yang menjadi target 

program, kondisi masyarakat dan yang menjadi sasaran(target group). Misalnya budaya 

patriakhi,gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan 

pekerjaan tertentu yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau laki-laki).

Langkah 6.  Reformulasi Tujuan

Reformulasi tujuan dilakukan untuk menyisikan responsif gender dalam merumuskan tujuan. 

Jika tujuan yang ada dianggap sudah responsif gender sesuai langkah 1 maka reformulasi 

tujuan tidak perlu dilakukan. 

Langkah 7. Rencana Aksi 

Rencana aksi yang ditetapkan adalah merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi 

pada langkah 3,4 dan 5. Rencana aksi yang diuraikan pada langkah 7 diharapkan menjadi 

komponen atau tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai output kegiatan. 
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Langkah 8. Data Dasar (Base-line data)

Data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan/program/

kegiatan. Data dasar yang digunakan adalah mengambil data pembuka wawasan yang telah 

diungkapkan pada langkah 2 dengan melakukan modifikasi sesuai tujuan dan target untuk 

mengatasi kesenjangan gender yang terjadi.

Langkah 9.  Indikator Gender

Indikator gender dirumuskan dengan mengunkanan data terpilah yang sifatnya kuantitatif 

dan kualitatif.  Untuk perumusan indikator gender perlu dikaitkan dengan 3 hal yaitu; 1) 

untuk mengatasi kesenjangan gender, atau diharapkan tidak ada kesenjangan gender, 2) 

agar terjadinya perubahan perilaku dari pembuat keputusan dalam organisasi dan dalam 

masyarakat, 3) terjadinya perubahan nilai yang menunjukan perubahan relasi gender.

Sesuai dengan langkah-langkah yang diuraikan pada matriks diatas dan penjelasanya, alur 

kerja analisis gender yang mengunakan metode GAP seperti diagram berikut:
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Analisis Kebijakan 
Gender

Data Pembuka
Wawasan 

(terpilih menurut 
jenis kelamin)
• Kuantitatif
• Kualitatif

Tujuan 
kebijakan 
Saat ini

Faktor GAP
• Akses

• Partisipasi
• Kontrol
• Manfaat

Isu-isu Gender
Apa, Dimana,
Mengapa Ada 

GAP?

GENDER ANALISIS PATHWAY (GAP)

Formulasi 
Kebijakan Gender

Tujuan Kebijakan 
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menutup kesen-

jangan?
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Pelaksanaan

Rencana
Program 
Gender

KEGIATAN

SASARAN

Monitoring
dan Evaluasi

Diagram 3.1 

Alur Kerja Analisis Gender
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1. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS)

 Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan 

telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan 

bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.1Dalam penyusunan GBS 

terdapat beberapa komponen yang meliputi:

1. Program dan Kegiatan

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output

    Nama program,kegiatan, IKK dan Output yang rumusannya sesuai hasil restrukturisasi 

program/kegiatan (Renstra dan Renja).

3. Tujuan Output Kegiatan 

     Tujuan dari Output kegiatan merupakan rumusan dicapainya Output.

4. Analisis Situasi

    Analisis situasi mengambarkan masalah isu kesenjangan gender pada Output 

kegiatan yang sifatnya intenal maupun eksternal. Analisis situasi pada dasarnya 

menguraikan mengenai 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam analisis situasi harus menguraikan secara 

ringkas mengenai persoalan yang akan ditanggani/dilaksanakan oleh kegiatan yang 

menghasilkan Output, menjelaskan Output kegiatan yang akan dihasilkan yang 

mempunyai pengaruh terhadap kelompok sasaran penerima manfaat. Hal lain yang 

penting adalah menjelaskan isu gender pada Output yang ada  isu kesenjangan gender. 

Pada analisis situasi  dapat memanfaatkan informasi langkah 3 (tiga), 4 (empat), 5 

(lima) dan 2 (dua) pada hasil GAP.

5. Rencana Aksi 

      Rencana aksi terdiri atas suboutput/komponen input. Tidak semua suboutput/

komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya suboutput/komponen 

1 PMK No.93/PMK.02/2011, halaman 73.
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input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Jika Output 

tersebut mempunyai suboutput, bagian ini menerangkan tentang suboutput yang 

terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai suboutput, maka bagian ini 

menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya.

6. Besarnya alokasi anggaran

     Untuk mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada Output kegiatan, maka 

dibutuhkan alokasi anggaran untuk pencapaian Output kegiatan. Besarnya anggaran 

yang dialokasikan diharapkan mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung 

untuk mengubah kondisi kesenjangan gender yang ada. 

7. Dampak/hasil Output kegiatan

  Dampak merupakan perkiraan dampak/hasil secara luas dari pencapaian Output 

kegiatan yang dikaitkan dengan isu gender dan perbaikan ke arah kesetaraan gender. 

Dampak yang ada pada GBS dapat mengunakan rumusan indikator gender pada GAP 

yang relevan mengurangi kesenjangan gender.

8. Penandatanganan GBS

     GBS yang telah disusun ditandatangani oleh penanggung jawab Kegiatan.

Penyusunan GBS di lingkungan BNN dapat mengunakan format GBS tanpa Sub-Output yaitu: 
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Format GBS Yang Tidak Terdapat Suboutputnya

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Badan Narkotika Nasional

Unit Organisasi : Nama Unit Eselon I sebagai KPA

Unit Eselon II/Satker : Nama Unit Eselon II

Program Nama Program hasil Restrukturisasi (Dari Kolom 1 format GAP)

Kegiatan Nama kegiatan hasil Restrukturisasi (Dari Kolom 1 format GAP)

Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender(diambil dari Dokumen Renstra/Renja KL/
Aplikasi RKAKL)

Output Kegiatan Jenis,volume, dan satuan suatu Output kegiatan 

Analisa Situasi

1. Menguraikan secara ringkas mengenai persoalan yang akan ditanggani/dilaksanakan oleh kegiatan 
yang menghasilkan Output.

2. Menjelaskan Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada 
kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan.

3. Menjelaskan isu gender pada komponen  (menjelaskan isu kesenjangan gender yang ada pada 
komponen inputnya,namun hanya komponen yang terdapat isu kesenjangan gendernya).

4. Analisis situasi dapat mengunakan informasi dari kolom 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) 
pada format GAP yang disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat, jelas dan relevan dengan 
persoalan yang ditanggani.

Rencana Aksi 
(Dipilih hanya komponen 
yang secara langsung 
mengubah kondisi 
kearah kesetaraan gender 
.tidak semua komponen 
dicantumkan)

Komponen 

Tahapan dari suatu Output. Komponen harus relevan dengan Output 
Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan 
gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi (Komponen dapat 
mengambil dari kolom 7  (tujuh) pada format GAP.

Komponen ...... (Dari kolom 7  (tujuh) pada format GAP)

Alokasi Anggaran Output 
kegiatan 

Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan.

Dampak/hasil Output 
Kegiatan 

Dampak/hasil Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan 
kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi dalam analisis situasi. Perkiraan dampak dapat 
mengambil rumusan indikator gender langkah 9 (sembilan) format GAP dan atau diuraikan kembali 
sesuai makna yang diharapkan.

 Penanggung jawab Kegiatan

 

 ..........
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2.  Penyusunan Term of Referrence (TOR)

 TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi 

penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan 

perkiraan biayanya.TOR/KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu 

tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan. Terdapat 5 (lima) komponen yang penting 

dalam menyusun TOR yaitu:

1. Latar Belakang

      Dalam latar atar belakang menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan 

kegiatan. Uraian pada gambaran umum adalah menjelaskan secara singkat mengapa 

suatu aktivitas penting untuk dilaksanakan dan alasan-alasan mengapa kegiatan perlu 

dilaksanakan.

2. Penerima Manfaat

       Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi target dari penerima 

manfaat. Oleh karena itu perlu uraian siapa yang menjadi penerima manfaat.

3. Strategi Pencapaian keluaran

      Strategi pencapaian keluaran adalah menjelaskan metode pelaksanaan, cara 

pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola. Hal lain dijelaskan 

tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Karena itu tahapan kegiatan yang menjadi 

komponen untuk pencapaian keluaran diuraikan secara jelas antara lain tentang 

jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

      Pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output 

kegiatan yang direncanakan.

5. Biaya Yang Diperlukan

      Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran kegiatan sesuai standar 

biaya umum dan khusus. Besarnya biaya dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja 

(RAB).

33
(P4GN)

BAB III



C.  Transformasi GAP ke dalam GBS 

Setelah menyusun GAP, maka selanjutnya adalah melakukan transformasi atau integrasi isu 

gender ke dalam penyusun GBS. Transformasi ini dilakukan sebagai berikut:

1.  Langkah 1 GAP ditransformasikan menjadi nama program, kegiatan, IKK dan Output 

kegiatan dalam GBS. Dan di jelaskan pada bagian depan dalam TOR;

2. Langkah 2,3,4 dan 5 pada GAP menjadi informasi analsis situasi dalam GBS dan TOR 

menjadi uraian pada gambaran umum/ diuraikan bagian latar belakang;

3. Rencana aksi menjadi Komponen/ Sub Komponen dalam GBS dan pada TOR menjadi 

strtaegi untuk pencapaian Output kegiatan;

4. Reformulasi tujuan ditransformasikan menjadi rumusan tujuan Output kegiatan dalam 

GBS, dan pada TOR menjadi penerima manfaat.

5. Data dasar dan indikator gender ditransformasi menjadi acuan dalam merumuskan 

dampak/hasil Output kegiatan dalam GBS, dan pada penyusunan TOR diuraikan pada 

gambaran umum.

Sesuai uraian diatas, maka untuk memudahkan bagi perencana program dan anggaran dalam 

mentrasformasikan hasil GAP ke dalam GBS dan ke dalam penyusunan TOR diuraikan melalui 

tabel 3.2 dibawah ini:  
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Tabel 3.2

Transformasi GAP ke GBS dan ke Dalam Penyusunan TOR

GAP GBS TOR

Langkah 1
Kebijakan / program/
kegiatan / tujuan

Program, kegiatan, IKK dan Output kegiatan Bagian depan TOR

Langkah 2 Data pembuka wawasan

Analisis situas Gambaran umum di latar belakang 
Langkah 3 Faktor kesenjangan

Langkah 4 Sebab kesenjangan internal

Langkah 5 Sebab kesenjangan eksternal

Langkah 6
Reformulasi 
tujuan

Tujuan Output kegiatan Penerima manfaat

Langkah 7
Rencana aksi 

Rencana aksi dan merupakan komponen/
sub komponen yang berkontribusi pada 
kesetaraan gender

Strategi pencapaian keluaran 
(memuat seluruh komponen 
dalam mencapai Output)

Langkah 8
Data dasar
(baseline)

Dampak/hasil secara luas dari keluaran/
kegiatan/Output yang dihasilkan dan 
dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan 
ke arah kesetaraan gender yang telah 
diidentifikasi pada analisis situasi

Gambaran umum di latar belakang

Langkah 9 Indikator gender
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BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN PPRG

A. Pemantauan 

Pelaksanaan PPRG harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya 

dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masukan-masukan dalam setiap pemantauan 

akan menjadi bahan yang berharga dalam melakukan evaluasi sehingga penyempurnaan 

penerapan PPRG dilakukan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

ARG. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG perlu tim pemantau dan 

evaluasi yang memiliki kopentensi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang di-ARG-kan 

berjalan dengan baik. Supaya Tim yang dibentuk dapat bekerja secara efektif, sebaiknya Tim 

Evaluator dipilih dari anggota kelompok kerja (Pokja) PUG dan atau pejabat Biro Perencanaan 

yang telah memahami dan kompeten tentang implementasi atau penerapan PUG, analisis 

gender dan penyusunan GBS. 

Pemantauan merupakan suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk 

memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencana. 

Pemantauan dan evaluasi membutuhkan unsur dan perangkat yang sama yaitu, tujuan 

program, tolok ukur, sasaran dan indikator yang jelas. Hal yang penting dalam pemantauan 

PPRG adalah memastikan apakah indikator kinerja, pengunaan input, hasil yang ditargetkan 

dan tindakan-tindakan lainya berjalan sesuai dengan rencana. 

Setelah melakukan pemantauan, maka hasinya dipergunakan untuk memberikan umpan balik 

yang merupakan bagian dari proses refleksi guna perbaikan dan penyempurnaan perencanaan 

aksi berikutnya serta menjadi bahan untuk penyusunan dokumen pelaporan dan kegiatan 

responsif gender yang ditetapkan di-ARG-kan.
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Sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi terlebih dahulu menetapkan komponen dan 

indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan 

Output yang responsif gender. Komponen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di 

BNN meliputi 2 (dua) yakni; 1) komponen Dokumen Rencana yang terdiri: a) gender budget 

statement (GBS); b) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA -K/L); c) Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA- K/L) dan 2) komponen Pelaksanaan Rencana yang terdiri dari: a) keluaran 

kegiatan (output) dan b) hasil kegiatan (outcome). Instrumen pemantauan dan evaluasi 

diuraikan pada lampiran-5A.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan PPRG secara umum dilakukan untuk melihat masalah dan hambatan 

yang muncul selama proses pelaksanaan penyusunan GAP, GBS dan kemampuan perencana 

mentransfromasikan GAP ke dalam penyusunan GBS dan TOR. Evaluasi dilakukan tidak hanya 

dokumen rencana tetapi melihat hasil dan manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan 

yang di-ARG-kan.  Sesuai dengan uraian ini evaluasi  dilakukan sebagai langkah tindak 

lanjut dari tahapan pemantauan. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PPRG didasarkan 

pada lembaran hasil jawaban dari instrumen pemantauan dan evaluasi yang diurikan pada 

lampiran-5B. 

1. PERSIAPAN

a. Pembentukan tim evaluasi

b. Menyiapkan dokumen evaluasi

c. Menyusun jadwal evaluasi

2. PELAKSANAAN/PROSES

a. Mengumpulkan dokumen GBSdan RKA/DIPA-K/L yang  dilengkapi dengan dokumen 

TOR.

b. Menelaah dokumen GBSdan RKA/DIPA-K/L serta TOR kegiatan yang menjelaskan isu-

isu gender.

c. Melakukan analisis dampak/hasil output kegiatan yang telah dilaksanakan.
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    Pelaksanaan atau proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada indikator dan hasil 

lembaran jawaban pertanyaan pada lampiran -5B. Setiap jawaban yang diberi nilai dan 

kemudian dilakukan perhitungan persentase skor yang dicapai terhadap skor ideal. Untuk 

menghitung nilai yang diperoleh dilakukan dengan cara perbandingan total skor yang 

dicapai (b) dengan total skor yang ideal (a). Hasil perbandingan (b/a) dikalikan dengan 

angka 100, untuk memperoleh nilai kumulatif dilakukan dengan cara  penjumlahan 

komponen (A) dan komponen (B). Dari hasil nilai kumulatif ini menjadi dasar untuk 

memastikan dokumen rencana dan capaian keluaran dan hasil termasuk kategori program 

dan kegiatan yang responsif gender atau belum responsif (lihat hasil lembaran jawaban 

yang ada pada lampiran-5B). 

     Kriteria yang digunakan untuk menetapkan Output kegiatan sudah responsif gender atau 

belum didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:  1) jika jumlah skor jawaban yang 

dicapai berada pada skala 80 – 100 termasuk kategori rencana dan hasil output kegiatan 

yang responsif gender, 2) jika jumlah skor jawaban yang dicapai berada pada skala 55 – 79 

termasuk kategori rencana dan hasil output kegiatan yang kurang responsif gender dan 3) 

jika jumlah skor jawaban yang dicapai berada pada skala < 55 termasuk kategori rencana 

dan hasil output kegiatan yang belum responsif gender.

 

3. PELAPORAN

 Pelaporan merupakan bagian akhir dari proses pemantauan dan evaluasi. Dalam menyusun 

laporan evaluasi pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan hasil lembaran jawaban yang 

didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi. Dalam pelaporan harus menjelaskan 

tentang permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya diungkapkan 

secara jelas. Hasil laporan ini harus dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk 

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan. 
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BAB V

PENUTUP 

Penerapan PPRG dalam program P4GN merupakan bagian dari tujuan mewujudkan kesetaraan 

gender di lingkungan BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pencegahan 

dan pemberantasan Narkoba. Untuk  mencapai tujuan tersebut, para pengambil kebijakan 

dan perencana perlu memahami, meningkatkan keterampilanya dan keahlianya dalam hal 

melakukan analisis gender, penyusunan GBS dan kemampuan untuk mentransfromasikan isu 

gender ke dalam GBS dan TOR melalui analisis gender yang mengunakan metode GAP.

Pedoman PPRG ini secara teknis menjelaskan bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam 

penyusunan program P4GN yang dilengkapi dengan dokumen GBS, sebagai pelengkap 

dokumen RKA-KL yang menyusun Output kegiatan yang di-ARG-kan. Oleh karena itu, dalam 

penerapan PPRG harus dipahami sebagai usaha untuk mencapai visi dan misi yang ada dalam 

Renstra BNN, dan merupakan bagian  untuk mewujudkan prinsip anggaran responsif gender 

(ARG) dan ABK. 

Keberhasilan pelaksanaan PPRG di lingkungan BNN diharapkan dapat mencapai tujuan untuk 

mewujudkan kinerja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam kaitan, perlu komitmen 

dari pimpinan dan pelaksana untuk menerapkan ARG dalam kerangka melakukan upaya 

pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan peredaran narkoba dan pemberdayaan masyarakat 

pada lingkungan sekolah, perguruan tinggi dan dilingkungan kerja PNS/TINI/POLRI.

Demikian buku PPRG disusun, semoga daerah-daerah di Indonesia  bebas dari peredaran 

Narkoba yang pelakunya dari kalangan pelajar dan mahasiswa sudah banyak yang tertangkap 

sebagai pengedar dan pemakai baik laki-laki dan perempuan. Akhirnya, mudah-mudahan 

pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pengintegrasian isu gender dalam 

penyelengaraan P4GN.
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LAMPIRAN I. GAP DAN GBS DEPUTI PENCEGAHAN 
LAMPIRAN-1A  GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BIDANG PENCEGAHAN NARKOBA BNN TAHUN 2012

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program : 
Pencegahan dan 
Pemberantasan dan 
peredaran Gelap 
Narkoba

Kegiatan : 
Penyelengaraan 
Advokasi dan 
Diseminasi Informasi 
P4 GN

Tujuan upaya 
menjadikan 
masyarakat 
imun terhadap 
penyalahgunaan 
narkoba

1. Tingginya peredaran 
Narkoba di Indonesia

2. (2004), diketahui fakta 
bahwa angka prevalensi 
penyalahgunaan narkoba 
di Indonesia adalah 1,75% 
(3,2 juta) penduduk 
Indonesia, yang terdiri 
dari : kategori pengguna 
teratur pakai sebesar 69 % 
atau 2.208.000 orang dan 
pecandu sebesar 31 % atau 
992.000 orang).

3. Sedangkan berdasarkan 
jenis kelamin pria 79 
% dan wanita 21 %, 
dimana angka kematian 
pecandu sebesar 15.000 
jiwa pertahun, dan 
berdasarkan penelitian 
tahun 2008 angka 
prevalensi penyalahgunaan 
Narkoba sebesar 1,99 % 
dengan komposisi jumlah 
penyalahguna laki-laki 
sebesar 91,5 % dan wanita 
sebesar 8,5 %.

1. Sulitnya menjankau 
wilayah-wilayah yang 
menjadi basis peredaran 
narkoba

2. Kesenjangan diduga 
karena akses informasi 
terhadap laki-laki masih 
kurang mengenai 
sasaran khususnya 
para penyalahguna 
yang rentan atau 
rawan terhadap bahaya 
narkoba.

3. Kesenjangan lain dapat 
dilihat bahwa diduga 
kaum laki-laki meskipun 
telah memiliki informasi 
tentang bahaya 
narkoba tapi kurang 
berperan serta menjaga 
dirinya dari pengaruh 
lingkungan baik oleh 
teman sekerja maupun 
kelompok lainnya. 

4. pengawasan 
terhadap peredaran 
gelap narkoba perlu 
dimaksimalkan 
khususnya pengaruh 
terhadap penyalahguna 
dan atau pecandu 
narkoba di lingkungan 
yang rawan terhadap 
kaum laki-laki.

1. Penetapan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman

2. Penetapan pelaksana 
masih kurangnya SDM 
yang memiliki kualitas 
yang memenuhi 
kebutuhan di 
lapangan.

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas, khususnya dalam 
masyarakat untuk 
tidak terlibat dalam 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap 
narkoba.

1. Pada umumnya 
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan 
akses yang tersedia, 
khususnya berkaitan 
dengan ancaman 
bahaya narkoba.

2. Kurang adanya peran 
serta baik laki-laki 
maupun perempuan 
dalam menjaga diri dari 
pengaruh pencegahan 
dan peredaran gelap 
narkoba.

Meningkatkan jumlah 
masyarakat yang menolak 
narkoba

1. Penyelengaraan Diseminasi 
infromasi P4GN

2. Penyelengaraan Advokasi

3. Pelaksanaan dan peningkatan 
kapasitas P4GN di daerah

1. angka prevalensi 
penyalahgunaan narkoba 
di Indonesia adalah 1,75% 
(3,2 juta) penduduk 
Indonesia, yang terdiri 
dari : kategori pengguna 
teratur pakai sebesar 69 % 
atau 2.208.000 orang dan 
pecandu sebesar 31 % atau 
992.000 orang). Sedangkan 
berdasarkan jenis kelamin 
pria 79 % dan wanita 21 
%, dimana angka kematian 
pecandu sebesar 15.000 jiwa 
pertahun, dan berdasarkan 
penelitian tahun 2008 angka 
prevalensi penyalahgunaan 
Narkoba sebesar 1,99 % 
dengan komposisi jumlah 
penyalahguna laki-laki sebesar 
91,5 % dan wanita sebesar 
8,5 %.

2. Jumlah tersangka pemakai 
norkoba  sebagai berikut: 
Pekerja swasta (41,6%), 
TNI/Polri (0,7%),PNS (0,6 
%),Wiraswasta (23,4 %), 
Buruh (11,3 %), petani (1 %) 
Mahasiswa (1,7 %), pelajar 
(1,8 %) dan pengangguran 
(16,9 %)

1. Berkurangnya peredaran 
gelap narkoba di 
lingkungan kantor 
pemerintah pusat dan 
daerah, pegawai swasta,TNI 
dan Polri baik laki-laki dan 
perempuan.

2.Terciptanya lingkungan 
pendidikan dan lingkungan 
kerja bebas narkoba (laki—
laki dan perempuan) yang 
berkurang 15-30 % per 
tahun

3. Terciptanya lingkungan 
masyarakat dari 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap di 
perkotaan dan pedesaan 
(bebas narkoba)

4. Berkurangnya jumlah 
pelaku penyalahguna 
narkoba di masing-masing 
gender 

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program : 
Pencegahan dan 
Pemberantasan dan 
peredaran Gelap 
Narkoba

Kegiatan : 
Penyelengaraan 
Advokasi dan 
Diseminasi Informasi 
P4 GN

Tujuan upaya 
menjadikan 
masyarakat 
imun terhadap 
penyalahgunaan 
narkoba

1. Tingginya peredaran 
Narkoba di Indonesia

2. (2004), diketahui fakta 
bahwa angka prevalensi 
penyalahgunaan narkoba 
di Indonesia adalah 1,75% 
(3,2 juta) penduduk 
Indonesia, yang terdiri 
dari : kategori pengguna 
teratur pakai sebesar 69 % 
atau 2.208.000 orang dan 
pecandu sebesar 31 % atau 
992.000 orang).

3. Sedangkan berdasarkan 
jenis kelamin pria 79 
% dan wanita 21 %, 
dimana angka kematian 
pecandu sebesar 15.000 
jiwa pertahun, dan 
berdasarkan penelitian 
tahun 2008 angka 
prevalensi penyalahgunaan 
Narkoba sebesar 1,99 % 
dengan komposisi jumlah 
penyalahguna laki-laki 
sebesar 91,5 % dan wanita 
sebesar 8,5 %.

1. Sulitnya menjankau 
wilayah-wilayah yang 
menjadi basis peredaran 
narkoba

2. Kesenjangan diduga 
karena akses informasi 
terhadap laki-laki masih 
kurang mengenai 
sasaran khususnya 
para penyalahguna 
yang rentan atau 
rawan terhadap bahaya 
narkoba.

3. Kesenjangan lain dapat 
dilihat bahwa diduga 
kaum laki-laki meskipun 
telah memiliki informasi 
tentang bahaya 
narkoba tapi kurang 
berperan serta menjaga 
dirinya dari pengaruh 
lingkungan baik oleh 
teman sekerja maupun 
kelompok lainnya. 

4. pengawasan 
terhadap peredaran 
gelap narkoba perlu 
dimaksimalkan 
khususnya pengaruh 
terhadap penyalahguna 
dan atau pecandu 
narkoba di lingkungan 
yang rawan terhadap 
kaum laki-laki.

1. Penetapan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman

2. Penetapan pelaksana 
masih kurangnya SDM 
yang memiliki kualitas 
yang memenuhi 
kebutuhan di 
lapangan.

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas, khususnya dalam 
masyarakat untuk 
tidak terlibat dalam 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap 
narkoba.

1. Pada umumnya 
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan 
akses yang tersedia, 
khususnya berkaitan 
dengan ancaman 
bahaya narkoba.

2. Kurang adanya peran 
serta baik laki-laki 
maupun perempuan 
dalam menjaga diri dari 
pengaruh pencegahan 
dan peredaran gelap 
narkoba.

Meningkatkan jumlah 
masyarakat yang menolak 
narkoba

1. Penyelengaraan Diseminasi 
infromasi P4GN

2. Penyelengaraan Advokasi

3. Pelaksanaan dan peningkatan 
kapasitas P4GN di daerah

1. angka prevalensi 
penyalahgunaan narkoba 
di Indonesia adalah 1,75% 
(3,2 juta) penduduk 
Indonesia, yang terdiri 
dari : kategori pengguna 
teratur pakai sebesar 69 % 
atau 2.208.000 orang dan 
pecandu sebesar 31 % atau 
992.000 orang). Sedangkan 
berdasarkan jenis kelamin 
pria 79 % dan wanita 21 
%, dimana angka kematian 
pecandu sebesar 15.000 jiwa 
pertahun, dan berdasarkan 
penelitian tahun 2008 angka 
prevalensi penyalahgunaan 
Narkoba sebesar 1,99 % 
dengan komposisi jumlah 
penyalahguna laki-laki sebesar 
91,5 % dan wanita sebesar 
8,5 %.

2. Jumlah tersangka pemakai 
norkoba  sebagai berikut: 
Pekerja swasta (41,6%), 
TNI/Polri (0,7%),PNS (0,6 
%),Wiraswasta (23,4 %), 
Buruh (11,3 %), petani (1 %) 
Mahasiswa (1,7 %), pelajar 
(1,8 %) dan pengangguran 
(16,9 %)

1. Berkurangnya peredaran 
gelap narkoba di 
lingkungan kantor 
pemerintah pusat dan 
daerah, pegawai swasta,TNI 
dan Polri baik laki-laki dan 
perempuan.

2.Terciptanya lingkungan 
pendidikan dan lingkungan 
kerja bebas narkoba (laki—
laki dan perempuan) yang 
berkurang 15-30 % per 
tahun

3. Terciptanya lingkungan 
masyarakat dari 
penyalahgunaan dan 
peredaran gelap di 
perkotaan dan pedesaan 
(bebas narkoba)

4. Berkurangnya jumlah 
pelaku penyalahguna 
narkoba di masing-masing 
gender 
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

4. Para penyalahguna Narkoba 
kebanyakan berada di 
kelompok umur 20-29 
tahun. Pola yang terjadi 
pada kelompok laki-laki dan 
perempuan relatif sama.  
Diperkirakan ada satu dari 
14 laki-laki dan satu dari 
57 perempuan menjadi 
penyalahguna Narkoba 
di kelompok umur 20-29 
tahun

5. Pencegahan 
penyalahgunaan 
narkoba terhadap 
kaum laki-laki sangat 
dibutuhkan sekali 
mengingat pada 
umumnya peran laki-laki 
adalah sebagai tulang 
punggung keluarga. 
Kaum laki-laki pada 
umumnya berperan 
sebagai kepala keluarga, 
oleh karena itu penting 
kiranya apabila kaum 
laik-laki harus bersih dari 
narkoba. 

    Apabila sebagai kepala 
keluarga sudah terlibat 
penyalahgunaan 
atau peredaran gelap 
narkoba maka akan 
berdampak besar 
terhadap perkembangan 
keluarga.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

4. Para penyalahguna Narkoba 
kebanyakan berada di 
kelompok umur 20-29 
tahun. Pola yang terjadi 
pada kelompok laki-laki dan 
perempuan relatif sama.  
Diperkirakan ada satu dari 
14 laki-laki dan satu dari 
57 perempuan menjadi 
penyalahguna Narkoba 
di kelompok umur 20-29 
tahun

5. Pencegahan 
penyalahgunaan 
narkoba terhadap 
kaum laki-laki sangat 
dibutuhkan sekali 
mengingat pada 
umumnya peran laki-laki 
adalah sebagai tulang 
punggung keluarga. 
Kaum laki-laki pada 
umumnya berperan 
sebagai kepala keluarga, 
oleh karena itu penting 
kiranya apabila kaum 
laik-laki harus bersih dari 
narkoba. 

    Apabila sebagai kepala 
keluarga sudah terlibat 
penyalahgunaan 
atau peredaran gelap 
narkoba maka akan 
berdampak besar 
terhadap perkembangan 
keluarga.
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LAMPIRAN-1B

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

(Pernyataan Anggaran Gender)

Nama K/L : Badan Narkotika Nasional

Unit Organisasi : Deputi Bidang Pencegahan

Unit Eselon II/Satker : Direktorat Advokasi 

Program Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi kepada Instansi Pemerintah dalam P4GN

Indikator Kinerja Kegiatan Instansi Pemerintah yang diadvokasi

Output Kegiatan Terwujudnya penyelenggaraan advokasi bidang P4GN  yang efektif dan tepat sasaran

Analisa Situasi

Berdasarkan hasil survey nasional oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan 
terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, yakni berjumlah 3.362.519 orang 
atau tingkat prevalenisnya meningkat dari 1,75% pada tahun 2004 menjadi 1,9% dari total populasi. 
Sebanyak 3.362.519 orang penyalahguna narkoba tersebut, terdistribusi sebanyak 874.255 orang 
sebagai kelompok coba pakai, 907.880 orang sebagai kelompok teratur pakai, dan 1.580.384 orang 
sebagai kelompok pecandu.

Baik kelompok penyalahguna narkoba coba pakai, teratur pakai dan pecandu sebagain besar berasal 
dari kalangan laki-laki yakni sebesar 88% dan kalangan perempuan hanya sebesar 12%. Jumlah 
penyalahguna tersebar di seluruh daerah/propinsi di Indonesia. Seluruh propinsi di Indonesia tidak ada 
yang bersih dari para penyalahguna narkoba. 

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama ini memang masih belum optimal, 
mengingat upaya pencegahan yang dilaksanakan BNN selama ini baru mampu membentuk kader anti 
narkoba sebanyak  29,960 orang. Dari para kader-kader anti narkoba yang terbentuk inilah diharapkan 
upaya pencegahan dengan konsep snowballing dapat terus bergulir dan semakin membesar dengan 
memberikan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota 
masyarakat yang lainnya. 

Rencana  Aksi 
Pembentukan Jejaring Anti Narkoba
Pembentukan Kader Anti Narkoba

Alokasi Anggaran Output 
kegiatan 

Rp. 7.875.000.000

Dampak/hasil Output 
Kegiatan 

20 % anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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LAMPIRAN II. GAP DAN GBS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN TAHUN 2012 
LAMPIRAN-2A  GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN TAHUN 2012

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan 

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program :
Pence-gahan dan 
Pembe-rantasan 
Penyalah-gunaan 
dan Peredaran gelap 
Narkoba bidang 
Pember-dayaan 
Masyarakat

Kegiatan :
Penyeleng-garaan 
Peran serta 
Masyarakat dan 
Pember-dayaan 
Alternatif

Tujuan :
Penciptaan 
lingkungan 
Yang bebas narkoba

1. Keterlibatan kaum 
perem-puan yang 
memonitor tanaman 
ganja yang ada di Pot 
Rumah

2. Keterlibatan kaum  
perem-puan yang 
mencari pelanggan 
bagi narkoba

3. banyak kaum pria 
di lingkungan 
pendidikan 
menengah dan PT 
yang terlibat narkoba

4.  banyaknya kaum 
pria yang mengalami 
masalah kerja dan 
stres di tempat kerja 
serta bergaya hidup 
modern mencari 
pelarian ke narkoba

1. kurang-nya akses 
informasi tentang 
bahaya ganja bagi kaum 
perempuan

2. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba bagi 
ibu-ibu dan kaum 
wanita di kp ambon.

3. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba di 
lingkungan pendidikan.

4. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba di 
lingkungan kerja.

1. peneta-pan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman

2. penetapan pelaksana 
masih kurangnya 
SDM yang memenuhi 
kualitas kebutuhan di 
lapangan

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang 
lebih luas khususnya 
penyadaran kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlibat 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap 
narkoba

1. pada umumnya  
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan akses 
yang telah tersedia, 
khususnya berkaitan 
dengan ancaman 
bahaya narkoba

2. kurang adanya 
peranserta baik kaum 
laki-laki maupun 
perempuan dalam 
menjaga lingkungan 
diri dari pengaruh 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap  
narkoba.

Mening-katkan jumlah 
lingkungan yang bebas 
narkoba

1. Pember-dayaan Peran Serta 
Masyarakat

2. Penye-lenggaraan Pember-
dayaan Alternatif

1. Jumlah Perguruan Tinggi 
yang turut serta mewujudkan 
lingkungan Bebas Narkoba

2. Jumlah Instansi Pemerintah 
yang turut serta mewujudkan 
lingkungan bebas narkoba 

3. Jumlah Instansi Swasta yang 
turut serta mewujudkan 
lingkungan bebas narkoba  

1. Jumlah lingkungan 
masyarakat pedesaan bebas 
penanam ganja

2. Jumlah lingkungan 
masyarakat perkotaan 
bebas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba

35 PT

38  Instansi Pemerintah

18  instansi swasta

3  lingkungan

3  lingkungan
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan 

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab  Kesenjangan 

Internal
Sebab  Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program :
Pence-gahan dan 
Pembe-rantasan 
Penyalah-gunaan 
dan Peredaran gelap 
Narkoba bidang 
Pember-dayaan 
Masyarakat

Kegiatan :
Penyeleng-garaan 
Peran serta 
Masyarakat dan 
Pember-dayaan 
Alternatif

Tujuan :
Penciptaan 
lingkungan 
Yang bebas narkoba

1. Keterlibatan kaum 
perem-puan yang 
memonitor tanaman 
ganja yang ada di Pot 
Rumah

2. Keterlibatan kaum  
perem-puan yang 
mencari pelanggan 
bagi narkoba

3. banyak kaum pria 
di lingkungan 
pendidikan 
menengah dan PT 
yang terlibat narkoba

4.  banyaknya kaum 
pria yang mengalami 
masalah kerja dan 
stres di tempat kerja 
serta bergaya hidup 
modern mencari 
pelarian ke narkoba

1. kurang-nya akses 
informasi tentang 
bahaya ganja bagi kaum 
perempuan

2. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba bagi 
ibu-ibu dan kaum 
wanita di kp ambon.

3. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba di 
lingkungan pendidikan.

4. kurangnya akses 
informasi tentang 
bahaya narkoba di 
lingkungan kerja.

1. peneta-pan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman

2. penetapan pelaksana 
masih kurangnya 
SDM yang memenuhi 
kualitas kebutuhan di 
lapangan

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang 
lebih luas khususnya 
penyadaran kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlibat 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap 
narkoba

1. pada umumnya  
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan akses 
yang telah tersedia, 
khususnya berkaitan 
dengan ancaman 
bahaya narkoba

2. kurang adanya 
peranserta baik kaum 
laki-laki maupun 
perempuan dalam 
menjaga lingkungan 
diri dari pengaruh 
penyalahgunaan 
dan peredaran gelap  
narkoba.

Mening-katkan jumlah 
lingkungan yang bebas 
narkoba

1. Pember-dayaan Peran Serta 
Masyarakat

2. Penye-lenggaraan Pember-
dayaan Alternatif

1. Jumlah Perguruan Tinggi 
yang turut serta mewujudkan 
lingkungan Bebas Narkoba

2. Jumlah Instansi Pemerintah 
yang turut serta mewujudkan 
lingkungan bebas narkoba 

3. Jumlah Instansi Swasta yang 
turut serta mewujudkan 
lingkungan bebas narkoba  

1. Jumlah lingkungan 
masyarakat pedesaan bebas 
penanam ganja

2. Jumlah lingkungan 
masyarakat perkotaan 
bebas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba

35 PT

38  Instansi Pemerintah

18  instansi swasta

3  lingkungan

3  lingkungan
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LAMPIRAN-2B  GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN TAHUN 2012 

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Pernyataan Anggaran Gender

Nama K/L : Badan Narkotika Nasional  

Unit Organisasi : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Unit Eselon II/Satker : Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan  Alternatif

  

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba

Kegiatan Penyelenggaraan Peran serta Masyarakat dan Pemberdayaan Aletrnatif

Indikator Kinerja Kegiatan

(1) Jumlah Lingkungan Pendidikan Bebas Narkoba, (2) Jumlah Lingkungan kerja yang bebas nerkoba, 
(3) Jumlah Lingkungan keluarga yang bebas narkoba, (4) lingkungan masyarakat yang bebas narkoba, 
(5) Jumlah Penduduk Kampung Ambon yang positif Menolak narkoba, (6) Jumlah penurunan Korban 
Narkoba, (7) Jumlah pengungkapan Jaringan, (8)  Jumlah Petani Ganja yang ber-alih Profesi pada usaha 
legal produktif, (9)  jumlah lahan yang beralihfungsi menjadi lahan legal produktif, (10) jumlah kawasan 
yang bebas narkoba dan (11) jumlah penyalahguna yang beralihusaha legal produktif

Output Kegiatan

(1) Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan 
lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen 
masyarakat,bangsa, dan Negara; (2) Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba di Kampung Ambon; dan (3) Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui program Pengembangan Alternatif di Provinsi 
Aceh

Analisa Situasi

1. Keterlibatan kaum perem-puan yang memonitor tanaman ganja yang ada di Pot Rumah
2. Keterlibatan kaum  perem-puan yang mencari pelanggan bagi narkoba
3. banyak kaum pria di lingkungan pendidikan menengah dan PT yang terlibat narkoba
4. banyaknya kaum pria yang mengalami masalah kerja dan stres di tempat kerja serta bergaya hidup 

modern mencari pelarian ke narkoba

Rencana  Aksi Komponen 1 Pemberdayaan Peran serta Aktif masyarakat

Komponen 2 Pemberdayaan alternatif  masyarakat desa dan Kota

Alokasi Anggaran Output 
kegiatan 

Rp.??????
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Dampak/hasil Output 
Kegiatan 

1. Terciptanya lingkungan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi 
2. Terciptanya lingkungan kerja swasta dan pemerintah
3. Terciptanya lingkungan masyarakat rentan/resiko tinggi, 
4. Terciptanya lingkungan keluarga bebas narkoba 
5. Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon; 
6. Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

melalui program Pengembangan Alternatif di Provinsi Aceh
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LAMPIRAN III. GAP DAN GBS BIDANG REHABILITASI 
LAMPIRAN-3A GAP BIDANG REHABILITASI TAHUN 2012

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan         

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi

Data Dasar 
(Baseline)

Indikator Gender

Program:
Program Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba

Kegiatan:  
1.Memfasilitasi 

penyediaan 
sarana terapi dan 
rehabilitasi bagi 
penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba. 

2. Meningkatkan 
kemampuan 
pelayanan 
terapi dan 
rehabilitasi bagi  
penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba 

Tujuan:
Untuk pemulihan 
penyalah guna dan/
atau pecandu serta 
mencegah terjadinya 
kekambuhan kembali

1. Jumlah penyalahguna 
narkoba pada 
tahun 2005 yaitu 
sebanyak 1,75 % dari 
penduduk Indonesia, 
pada tahun 2008 
yaitu 3,6 juta jiwa 
(1,99 %), pada 
tahun 2011 yaitu 3,8 
sampai 4,4 juta jiwa 
(2,2 %).   

2. Jumlah penyalahguna 
yang direhabilitasi 
pada tahun 2010 
yaitu 3.477 orang.

3. Jumlah penyalahguna 
narkoba yang dirawat 
di seluruh Indonesia 
berdasarkan jenis 
kelamin yaitu pria 
3.127 orang (90  %)  
dan perempuan 350 
orang (10 %). 

  

1.Kapasitas tempat 
perawatan (rehabilitasi) 
yang ada selama ini 
sangat terbatas bila 
dibandingkan dengan 
jumlah penyalahguna 
narkoba yang harus 
memperoleh perawatan. 

2.Dari 3,8 juta 
penyalahguna narkoba 
yang ada pada tahun 
2010 hanya sekitar 
18.000 orang yang 
menjalani perawatan 
atau sebesar 0,47%.

AKSES:
1. Jumlah fasilitas maupun 

kapasitas lembaga yang 
menyelenggarakan 
layanan rehabilitasi 
masih terbatas

2. Belum semua 
fasilitas rehabilitasi 
memperhatikan 
kebutuhan dan 
karakteristik 
penyalahguna dan/atau 
pecandu. 

3. Kurangnya jumlah 
tenaga kesehatan, 
tenaga sosial, dan 
konselor yang 
menguasai bidang adiksi

1. Penetapan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman.

2. Penetapan pelaksana 
yakni, masih 
kurangnya SDM yang 
memiliki kualitas yang 
memenuhi kebutuhan 
di lapangan.

3. Kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas khususnya dalam 
pengaderan kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlihat dalam 
penyalahgunaan 
narkoba. 

1. Pada umumnya laki-laki 
kurang memanfaatkan 
akses yang telah 
disediakan khususnya 
yang berkaitan dengan 
ancaman bahaya 
narkoba.

2. Kurang adanya peran 
serta baik kaum laki-laki 
maupun perempuan 
dalam menjaga 
lingkungan dan diri 
sendiri dari pengaruh 
penyalahgunaan 
narkoba. 

Meningkatkan jumlah 
penyalahguna yang ikut 
program rehabilitasi dan pasca 
rehabilitasi.

1. Melakukan pendataan kondisi 
lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial instansi 
pemerintah dan komponen 
masyarakat.

2. Memberikan pelayanan 
rehabilitasi penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan 
pecandu narkoba.

3. Meningkatkan penguatan 
lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial 
terutama lembaga yang 
hendak berhenti beroperasi. 
P4GN

4. Melakukan penataan kembali 
lembaga rehabilitasi sesuai 
dengan status penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan 
pecandu yang datang sendiri, 
mengikuti program wajib 
lapor, tersangka/terdakwa, 
atau terpidana.

1. Jumlah lembaga rehabilitasi 
instansi pemerintah yang 
memperoleh penguatan, 
dorongan, atau fasilitasi/
Capacity Building tahun 2012 
yaitu sebanyak 186 lembaga. 

2. Jumlah lembaga rehabilitasi 
komponen masyarakat yang 
memperoleh penguatan, 
dorongan, atau fasilitasi/ 
Capacity Building tahun 2012 
yaitu sebanyak 144 lembaga.

3. Jumlah penyalah guna dan/ 
atau pecandu narkoba 
yang mengikuti program 
pascarehabilitasi tahun 2012 
yaitu sebanyak 2.775 orang.

1.Terwujudnya pelayanan 
program terapi dan 
rehabilitasi penyalahguna 
dan atau pecandu narkoba 
pada lembaga-lembaga 
rehabilitasi medis dan sosial 
yang dikelola oleh instansi 
pemerintah atau komponen 
masyarakat.

2.Terfasilitasinya peran 
lembaga-lembaga 
pascarehabilitasi 
penyalahguna dan/ atau 
pecandu narkoba.
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan         

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi

Data Dasar 
(Baseline)

Indikator Gender

Program:
Program Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap 
Narkoba

Kegiatan:  
1.Memfasilitasi 

penyediaan 
sarana terapi dan 
rehabilitasi bagi 
penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba. 

2. Meningkatkan 
kemampuan 
pelayanan 
terapi dan 
rehabilitasi bagi  
penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba 

Tujuan:
Untuk pemulihan 
penyalah guna dan/
atau pecandu serta 
mencegah terjadinya 
kekambuhan kembali

1. Jumlah penyalahguna 
narkoba pada 
tahun 2005 yaitu 
sebanyak 1,75 % dari 
penduduk Indonesia, 
pada tahun 2008 
yaitu 3,6 juta jiwa 
(1,99 %), pada 
tahun 2011 yaitu 3,8 
sampai 4,4 juta jiwa 
(2,2 %).   

2. Jumlah penyalahguna 
yang direhabilitasi 
pada tahun 2010 
yaitu 3.477 orang.

3. Jumlah penyalahguna 
narkoba yang dirawat 
di seluruh Indonesia 
berdasarkan jenis 
kelamin yaitu pria 
3.127 orang (90  %)  
dan perempuan 350 
orang (10 %). 

  

1.Kapasitas tempat 
perawatan (rehabilitasi) 
yang ada selama ini 
sangat terbatas bila 
dibandingkan dengan 
jumlah penyalahguna 
narkoba yang harus 
memperoleh perawatan. 

2.Dari 3,8 juta 
penyalahguna narkoba 
yang ada pada tahun 
2010 hanya sekitar 
18.000 orang yang 
menjalani perawatan 
atau sebesar 0,47%.

AKSES:
1. Jumlah fasilitas maupun 

kapasitas lembaga yang 
menyelenggarakan 
layanan rehabilitasi 
masih terbatas

2. Belum semua 
fasilitas rehabilitasi 
memperhatikan 
kebutuhan dan 
karakteristik 
penyalahguna dan/atau 
pecandu. 

3. Kurangnya jumlah 
tenaga kesehatan, 
tenaga sosial, dan 
konselor yang 
menguasai bidang adiksi

1. Penetapan sasaran 
kegiatan masih dirasa 
perlu ketajaman.

2. Penetapan pelaksana 
yakni, masih 
kurangnya SDM yang 
memiliki kualitas yang 
memenuhi kebutuhan 
di lapangan.

3. Kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas khususnya dalam 
pengaderan kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlihat dalam 
penyalahgunaan 
narkoba. 

1. Pada umumnya laki-laki 
kurang memanfaatkan 
akses yang telah 
disediakan khususnya 
yang berkaitan dengan 
ancaman bahaya 
narkoba.

2. Kurang adanya peran 
serta baik kaum laki-laki 
maupun perempuan 
dalam menjaga 
lingkungan dan diri 
sendiri dari pengaruh 
penyalahgunaan 
narkoba. 

Meningkatkan jumlah 
penyalahguna yang ikut 
program rehabilitasi dan pasca 
rehabilitasi.

1. Melakukan pendataan kondisi 
lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial instansi 
pemerintah dan komponen 
masyarakat.

2. Memberikan pelayanan 
rehabilitasi penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan 
pecandu narkoba.

3. Meningkatkan penguatan 
lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial 
terutama lembaga yang 
hendak berhenti beroperasi. 
P4GN

4. Melakukan penataan kembali 
lembaga rehabilitasi sesuai 
dengan status penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan 
pecandu yang datang sendiri, 
mengikuti program wajib 
lapor, tersangka/terdakwa, 
atau terpidana.

1. Jumlah lembaga rehabilitasi 
instansi pemerintah yang 
memperoleh penguatan, 
dorongan, atau fasilitasi/
Capacity Building tahun 2012 
yaitu sebanyak 186 lembaga. 

2. Jumlah lembaga rehabilitasi 
komponen masyarakat yang 
memperoleh penguatan, 
dorongan, atau fasilitasi/ 
Capacity Building tahun 2012 
yaitu sebanyak 144 lembaga.

3. Jumlah penyalah guna dan/ 
atau pecandu narkoba 
yang mengikuti program 
pascarehabilitasi tahun 2012 
yaitu sebanyak 2.775 orang.

1.Terwujudnya pelayanan 
program terapi dan 
rehabilitasi penyalahguna 
dan atau pecandu narkoba 
pada lembaga-lembaga 
rehabilitasi medis dan sosial 
yang dikelola oleh instansi 
pemerintah atau komponen 
masyarakat.

2.Terfasilitasinya peran 
lembaga-lembaga 
pascarehabilitasi 
penyalahguna dan/ atau 
pecandu narkoba.
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan         

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi

Data Dasar 
(Baseline)

Indikator Gender

4. Jumlah residen yang 
menjalani terapi 
di UPT T & R Lido 
semakin meningkat, 
yaitu sebanyak 240 
residen pada tahun 
2007, seluruhnya 
laki-laki, 484 residen 
di tahun 2009, terdiri 
dari 446 laki laki dan 
38 perempuan, serta 
1088 residen di tahun 
2011 yang terdiri dari 
1012 laki-laki  dan 76 
perempuan

PARTISIPASI
1. Pedoman 

penyelenggaraan 
rehabilitasi belum 
optimal dalam 
menerapkan pelayanan 
berwawasan gender. 

2. Stigma masyarakat 
terhadap penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba sebagai pelaku 
kejahatan menghambat 
mereka untuk datang 
dan menjalani 
rehabilitasi. 

3. Kurangnya sosialisasi 
dari pihak penyedia 
layanan mengenai 
ketersediaan layanan 
rehabilitasi. 

4. Pengetahuan 
masyarakat khususnya 
penyalahguna dan/
atau pecandu narkoba 
mengenai permasalahan 
adiksi dan rehabilitasi 
narkoba masih relatif 
rendah.

MANFAAT:
Jumlah penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba baik laki-laki 
maupun perempuan 
yang mengikuti program 
rehabilitasi masih rendah, 
baik di pusat dan balai 
rehabilitasi.
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program / 
Kegiatan 

Data Pembuka 
Wawasan         

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi

Data Dasar 
(Baseline)

Indikator Gender

4. Jumlah residen yang 
menjalani terapi 
di UPT T & R Lido 
semakin meningkat, 
yaitu sebanyak 240 
residen pada tahun 
2007, seluruhnya 
laki-laki, 484 residen 
di tahun 2009, terdiri 
dari 446 laki laki dan 
38 perempuan, serta 
1088 residen di tahun 
2011 yang terdiri dari 
1012 laki-laki  dan 76 
perempuan

PARTISIPASI
1. Pedoman 

penyelenggaraan 
rehabilitasi belum 
optimal dalam 
menerapkan pelayanan 
berwawasan gender. 

2. Stigma masyarakat 
terhadap penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba sebagai pelaku 
kejahatan menghambat 
mereka untuk datang 
dan menjalani 
rehabilitasi. 

3. Kurangnya sosialisasi 
dari pihak penyedia 
layanan mengenai 
ketersediaan layanan 
rehabilitasi. 

4. Pengetahuan 
masyarakat khususnya 
penyalahguna dan/
atau pecandu narkoba 
mengenai permasalahan 
adiksi dan rehabilitasi 
narkoba masih relatif 
rendah.

MANFAAT:
Jumlah penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkoba baik laki-laki 
maupun perempuan 
yang mengikuti program 
rehabilitasi masih rendah, 
baik di pusat dan balai 
rehabilitasi.
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LAMPIRAN-3B 

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

BIDANG REHABILITASI

Nama K/L : Badan Narkotika Nasional   

Unit Organisasi : Deputi Bidang Rehabilitasi   

Unit Eselon II/Satker : Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah/Direktorat Penguatan Lembaga 

  Rehabilitasi dan Komponen Masyarakat   

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan
1. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. 
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi  penyalahguna dan/atau pecandu 

narkoba 

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti 
program terapi dan rehabilitasi.

2. Persentase lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponan masyarakat yang 
mendapatkan peningkatan kapasitas (capacity building).

3. Jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk.
4. Jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi

Output Kegiatan
Terwujudnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba pada 
lembaga-lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola instansi pemerintah, komponen masyarakat 
dan terfasilitasinya peran lembaga-lembaga pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Analisa Situasi

1.   Jumlah penyalahguna narkoba pada tahun 2005 yaitu sebanyak 1,75 % dari penduduk Indonesia, 
pada tahun 2008 yaitu 3,6 juta jiwa (1,99 %), pada tahun 2011 yaitu 3,8 sampai 4,4 juta jiwa (2,2 
%).   

2.   Jumlah penyalahguna yang direhabilitasi pada tahun 2010 yaitu 3.477 orang.

3.   Jumlah penyalahguna narkoba yang dirawat di seluruh Indonesia berdasarkan jenis kelamin yaitu pria 
3.127 orang (90  %)  dan perempuan 350 orang (10 %).

4.   Sejak tahun 2007 hingga saat ini jumlah residen yang menjalani terapi di UPT T & R Lido semakin 
meningkat, yaitu sebanyak 240 residen pada tahun 2007, seluruhnya laki-laki, 484 residen di tahun 
2009, terdiri dari 446 laki laki (92 %) dan 38 perempuan   (8 %), serta 1088 residen di tahun 2011 
yang terdiri dari 1012 laki-laki (93 %)  dan 76 perempuan (7 %). Dari 1088 residen yang dirawat 
pada tahun 2011, kelompok umur terbanyak yaitu 26 -30 tahun sebanyak 353 orang, selanjutnya  
usia 31 – 34 tahun sebanyak 244 orang, dan usia 21-25 tahun 229 orang.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Analisa Situasi

5. Kapasitas tempat perawatan (rehabilitasi) yang ada selama ini sangat terbatas bila dibandingkan 
dengan jumlah penyalahguna narkoba yang harus memperoleh perawatan. 

6. Penetapan sasaran kegiatan masih dirasa perlu ketajaman.

7. Penetapan pelaksana yakni, masih kurangnya SDM yang memiliki kualitas yang memenuhi 
kebutuhan di lapangan.

8. Kegiatan masih memerlukan penyebaran yang lebih luas khususnya dalam pengaderan kepada 
masyarakat untuk tidak terlihat dalam penyalahgunaan narkoba.

9. Pada umumnya laki-laki kurang memanfaatkan akses yang telah disediakan khususnya yang 
berkaitan dengan ancaman bahaya narkoba.

10. Kurang adanya peran serta baik kaum laki-laki maupun perempuan dalam menjaga lingkungan dan 
diri sendiri dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Rencana 
Aksi 

Komponen 1
Melakukan pendataan kondisi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial instansi pemerintah dan komponen masyarakat. 

Komponen 2
Memberikan pelayanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, 
dan pecandu narkoba.

Komponen 3
Meningkatkan penguatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
terutama lembaga yang hendak berhenti beroperasi. 
P4GN

Komponen 4
Melakukan penataan kembali lembaga rehabilitasi sesuai dengan status 
penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu yang datang sendiri, 
mengikuti program wajib lapor, tersangka/terdakwa, atau terpidana.

Alokasi Anggaran Output 
kegiatan 

Berkisar sekitar Rp. 101.000.000,00

Dampak/hasil Output 
Kegiatan 

1. Terwujudnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba 
pada lembaga-lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah atau 
komponen masyarakat.

2. Terfasilitasinya peran lembaga-lembaga pascarehabilitasi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba.

Penanggung Jawab Kegiatan

Deputi Rehabilitasi

 dr. Kusman Suriakusumah,Sp.KJ,MPH

NIP 19570302….
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LAMPIRAN IV. GAP DAN GBS BIDANG PEMBERANTASAN BNN 
LAMPIRAN-4A GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BIDANG PEMBERANTASAN BNN TAHUN 2012

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program 
/ Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan         
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program: 
Pencegahan dan 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 
(P4GN)

Kegiatan : 
Pemberantasan 
diarahkan untuk 
pengungkpan 
jaringan sindikat 
narkoba.

Tujuan :
Untuk mencegah 
agar masyarakat 
Indonesia tidak 
terlibat jaringan 
sindikat narkoba.

1. Data kasus tindak 
pidana Narkoba 
tahun 2008 total 
29364 kasus (25%), 
kemudian meningkat 
di tahun 2009 yakni 
total 30878 kasus 
(26,5%), di tahun 
2010 kasus tindak 
pidana Narkoba 
kembali turun dengan 
total 26614 kasus 
(23%), kasus tindak 
pidana narkoba 
kembali turun di 
tahun 2011 dengan 
total 29713 kasus 
(25,5%)

2. Data tersangka 
narkoba yang 
ditangkap di tahun 
2008 laki-laki 
26886 (92%) dan 
perempuan 2340 
(8%), tahun 2009 
laki-laki 21835 (90%) 
dan perempuan 2386 
(10%), tahun 2010 
laki-laki 18281 (89%) 
dan perempuan 2130 
(11%), tahun 2011 
laki-laki 20181 (88%) 
dan perempuan 2846 
(12%).

1. kurangnya akses 
informasi pemahaman 
tentang pola operasi 
jaringan sindikat 
narkoba yang lebih 
banyak manfaatkan 
kaum perempuan.

2. Kurangnya 
kewaspadaan terhadap 
pengaruh jaringan 
sindikat narkoba 

3. Kurangnya partisipasi 
atau peran serta untuk 
mencegah diri dari 
pengaruh-pengaruh 
peredaran gelap 
narkoba sangat kurang 
karena kalah dengan 
motivasi yang berlatar 
belakang kepentingan 
ekonomi.

4. Sangat rendahnya 
kontrol diri karena 
didorong dengan 
motivasi ekonomi juga.

1. penetapan sasaran 
kegiatan dirasa masih 
perlu ketajaman.

2. masih kurangnya 
Sumber Daya Manusia 
yang memiliki kualitas 
yang memenuhi 
kebutuhan di 
lapangan.

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas khususnya dalam 
penyadaran kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlibat dalam 
peredaran gelap 
narkoba. 

1.  pada umumnya 
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan akses 
yang telah tersedia 
khususnya yang 
berkaitan dengan 
ancaman bahaya 
narkoba.

2. kurang adanya peran 
serta baik laki-laki atau 
perempuan dalam 
menjaga lingkungan 
diri dari pengaruh 
peredaran gelap 
narkoba.

Meningkatkan pengungkapan 
kasus tindak pidana 
narkoba terutama jaringan 
internasional yang 
memanfaatkan kaum laki-laki 
maupun perempuan.

1. Terlaksananya operasi 
penindakan dan pengejaran 
terhadap pelaku tindak 
kejahatan Narkoba dengan 
jumlah laporan hasil operasi 
penindakan dan pengejaran 
sejumlah 24 laporan dakjar.

2. Terwujudnya proses 
penyidikan yang profesional 
di wilayah interdiksi Udara, 
Laut, Darat dan Lintas Darat 
dengan Jumlah berkas 
perkara Kasus Kejahatan 
Narkoba di Wilayah Interdiksi 
yang di selesaikan sejumlah 
53 berkas perkara.

1. Terlaksananya operasi 
penindakan dan pengejaran 
terhadap pelaku tindak 
kejahatan Narkoba dengan 
jumlah laporan hasil operasi 
penindakan dan pengejaran 
sejumlah 6 laporan dakjar.

2. Terwujudnya proses 
penyidikan yang profesional 
di wilayah interdiksi Udara, 
Laut, Darat dan Lintas Darat 
dengan Jumlah berkas 
perkara Kasus Kejahatan 
Narkoba di Wilayah Interdiksi 
yang di selesaikan sejumlah 
47 berkas perkara

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program 
/ Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan         
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

Program: 
Pencegahan dan 
Pemberantasan, 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 
(P4GN)

Kegiatan : 
Pemberantasan 
diarahkan untuk 
pengungkpan 
jaringan sindikat 
narkoba.

Tujuan :
Untuk mencegah 
agar masyarakat 
Indonesia tidak 
terlibat jaringan 
sindikat narkoba.

1. Data kasus tindak 
pidana Narkoba 
tahun 2008 total 
29364 kasus (25%), 
kemudian meningkat 
di tahun 2009 yakni 
total 30878 kasus 
(26,5%), di tahun 
2010 kasus tindak 
pidana Narkoba 
kembali turun dengan 
total 26614 kasus 
(23%), kasus tindak 
pidana narkoba 
kembali turun di 
tahun 2011 dengan 
total 29713 kasus 
(25,5%)

2. Data tersangka 
narkoba yang 
ditangkap di tahun 
2008 laki-laki 
26886 (92%) dan 
perempuan 2340 
(8%), tahun 2009 
laki-laki 21835 (90%) 
dan perempuan 2386 
(10%), tahun 2010 
laki-laki 18281 (89%) 
dan perempuan 2130 
(11%), tahun 2011 
laki-laki 20181 (88%) 
dan perempuan 2846 
(12%).

1. kurangnya akses 
informasi pemahaman 
tentang pola operasi 
jaringan sindikat 
narkoba yang lebih 
banyak manfaatkan 
kaum perempuan.

2. Kurangnya 
kewaspadaan terhadap 
pengaruh jaringan 
sindikat narkoba 

3. Kurangnya partisipasi 
atau peran serta untuk 
mencegah diri dari 
pengaruh-pengaruh 
peredaran gelap 
narkoba sangat kurang 
karena kalah dengan 
motivasi yang berlatar 
belakang kepentingan 
ekonomi.

4. Sangat rendahnya 
kontrol diri karena 
didorong dengan 
motivasi ekonomi juga.

1. penetapan sasaran 
kegiatan dirasa masih 
perlu ketajaman.

2. masih kurangnya 
Sumber Daya Manusia 
yang memiliki kualitas 
yang memenuhi 
kebutuhan di 
lapangan.

3. kegiatan masih 
memerlukan 
penyebaran yang lebih 
luas khususnya dalam 
penyadaran kepada 
masyarakat untuk 
tidak terlibat dalam 
peredaran gelap 
narkoba. 

1.  pada umumnya 
kaum laki-laki kurang 
memanfaatkan akses 
yang telah tersedia 
khususnya yang 
berkaitan dengan 
ancaman bahaya 
narkoba.

2. kurang adanya peran 
serta baik laki-laki atau 
perempuan dalam 
menjaga lingkungan 
diri dari pengaruh 
peredaran gelap 
narkoba.

Meningkatkan pengungkapan 
kasus tindak pidana 
narkoba terutama jaringan 
internasional yang 
memanfaatkan kaum laki-laki 
maupun perempuan.

1. Terlaksananya operasi 
penindakan dan pengejaran 
terhadap pelaku tindak 
kejahatan Narkoba dengan 
jumlah laporan hasil operasi 
penindakan dan pengejaran 
sejumlah 24 laporan dakjar.

2. Terwujudnya proses 
penyidikan yang profesional 
di wilayah interdiksi Udara, 
Laut, Darat dan Lintas Darat 
dengan Jumlah berkas 
perkara Kasus Kejahatan 
Narkoba di Wilayah Interdiksi 
yang di selesaikan sejumlah 
53 berkas perkara.

1. Terlaksananya operasi 
penindakan dan pengejaran 
terhadap pelaku tindak 
kejahatan Narkoba dengan 
jumlah laporan hasil operasi 
penindakan dan pengejaran 
sejumlah 6 laporan dakjar.

2. Terwujudnya proses 
penyidikan yang profesional 
di wilayah interdiksi Udara, 
Laut, Darat dan Lintas Darat 
dengan Jumlah berkas 
perkara Kasus Kejahatan 
Narkoba di Wilayah Interdiksi 
yang di selesaikan sejumlah 
47 berkas perkara
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program 
/ Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan         
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

3. Data tersangka 
pengedar Narkoba 
yang ditangkap di luar 
negeri tahun 2011 
total 19 orang yang 
terdiri dari laki-laki 
9 orang (47%) dan 
perempuan 10 orang 
(53%).

4. Data tahanan BNN 
tahun 2010 total 69 
tahanan yang terdiri 
dari 44 orang laki-laki 
(64 %) dan 25 orang 
perempuan (36 %).  
Tahun 2011 ada 
159 tahanan yang 
terdiri dari 122 orang 
tahanan berjenis 
kelamin laki-laki (77 
%) dan 37 orang 
berjenis kelamin 
perempuan (37 %). 
Sedangkan pada 
tahun 2012 (sampai 4 
Mei 2012), BNN telah 
menangkap sebanyak 
66 orang yang terdiri 
dari 50 orang laki-laki 
(76 %) dan 16 orang 
perempuan (24 %).

5. Kurang bermanfaatnya 
penyadaran untuk 
tidak terlibat dalam 
jaringan sindikat 
narkoba bagi orang-
orang yang terlibat 
dalam peredaran gelap 
narkoba.

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Kebijakan / Program 
/ Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan         
(Data Pilah Gender)

Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal
Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformulasi  Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Baseline) Indikator Gender

3. Data tersangka 
pengedar Narkoba 
yang ditangkap di luar 
negeri tahun 2011 
total 19 orang yang 
terdiri dari laki-laki 
9 orang (47%) dan 
perempuan 10 orang 
(53%).

4. Data tahanan BNN 
tahun 2010 total 69 
tahanan yang terdiri 
dari 44 orang laki-laki 
(64 %) dan 25 orang 
perempuan (36 %).  
Tahun 2011 ada 
159 tahanan yang 
terdiri dari 122 orang 
tahanan berjenis 
kelamin laki-laki (77 
%) dan 37 orang 
berjenis kelamin 
perempuan (37 %). 
Sedangkan pada 
tahun 2012 (sampai 4 
Mei 2012), BNN telah 
menangkap sebanyak 
66 orang yang terdiri 
dari 50 orang laki-laki 
(76 %) dan 16 orang 
perempuan (24 %).

5. Kurang bermanfaatnya 
penyadaran untuk 
tidak terlibat dalam 
jaringan sindikat 
narkoba bagi orang-
orang yang terlibat 
dalam peredaran gelap 
narkoba.
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LAMPIRAN-4B 

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) BIDANG PEMBERANTASAN BNN TAHUN 2012

Nama K/L : Badan Narkotika Nasional

Unit Organisasi : Deputi Bidang  Pemberantasan

Unit Eselon II/Satker : 

Program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kegiatan
Pemberantasan diarahkan untuk pengungkapan jaringan sindikat narkoba, di sisi lain pemberantasan 
jg bertujuan untuk mencegah agar masyarakat Indonesia tidak terlibat jaringan sindikat narkoba.

Indikator Kinerja Kegiatan
(1) Terlaksananya operasi penindakan dan pengejaran terhadap pelaku tindak kejahatan Narkoba.
(2) Terwujudnya proses penyidikan yang profesional di wilayah interdiksi Udara, Laut, Darat dan Lintas 

Darat.

Output Kegiatan
(1) Jumlah laporan hasil operasi penindakan dan pengejaran sejumlah 24 laporan dakjar.
(2) Jumlah berkas perkara Kasus Kejahatan Narkoba di Wilayah Interdiksi yang di selesaikan sejumlah 53 

berkas perkara.

Analisa Situasi

Secara umum pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dari tahun 2008 s.d. 2011 menunjukkan 
penurunan begitu juga dengan jumlah para tersangkanya. Komposisi para pelaku peredaran gelap 
narkoba yang ditangkap adalah tahun 2008 laki-laki 26886 (92%) dan perempuan 2340 (8%), tahun 
2009 laki-laki 21835 (90%) dan perempuan 2386 (10%), tahun 2010 laki-laki 18281 (89%) dan 
perempuan 2130 (11%), tahun 2011 laki-laki 20181 (88%) dan perempuan 2846 (12%). Berdasarkan 
data LKN dari Direktorat Wastahbaset BNN tahun 2010, BNN telah menangkap sedikitnya 69 tahanan 
yang terdiri dari 44 orang laki-laki (64 %) dan 25 orang perempuan (36 %). Kemudian pada tahun 2011, 
BNN menangkap 159 orang tersangka narkoba yang terdiri dari 122 orang tahanan berjenis kelamin 
laki-laki (77 %) dan 37 orang berjenis kelamin perempuan (37 %). Sedangkan pada tahun 2012 (sampai 
4 Mei 2012), BNN telah menangkap sebanyak 66 orang yang terdiri dari 50 orang laki-laki (76 %) dan 
16 orang perempuan (24 %).

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba
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Dengan data-data tersebut di atas nampak kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan dimana 
dalam kasus di dalam negeri kaum laki-laki banyak terlibat pada peredaran gelap narkoba sedangkan 
kaum perumpuan yang terlibat dalam operasi jaringan sindikat narkoba di luar negeri pada umumnya 
berperan sebagai kurir pembawa narkoba. Beberapa kesenjangan nampaknya disebabkan karena masih 
kurangnya akses informasi pemahaman tentang pola operasi jaringan sindikat narkoba yang lebih banyak 
manfaatkan kaum perempuan. Begitu juga di sisi lain beberapa kaum laki-laki yg terlibat dalam peredaran 
gelap narkoba di luar negeri kurang memiliki kewaspadaan terhadap pengaruh jaringan sindikat narkoba 
di samping memang kaum laki-laki memiliki agenda tersendiri mengenai keterlibatannya dalam jaringan 
tersebut. Partisipasi atau peran serta untuk mencegah diri dari pengaruh-pengaruh peredaran gelap 
narkoba sangat kurang karena kalah dengan motivasi yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. 
Kontrol diri juga diduga masih sangat rendah karena didorong dengan motivasi ekonomi juga. Apa yang 
telah dilakukan dalam rangka penyadaran untuk tidak terlibat dalam jaringan sindikat narkoba masih 
kurang bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Rencana Aksi 

Komponen 1 Analisa Intelijen

Komponen 2
Penggolongan narkoba berdasarkan jenisnya, seperti: narkotika alami, 
narkotika sintetis, bahan prekursor pembuat narkotika dan psikotropika

Komponen 3
Diperketatnya penjagaan dan pengawasan di interdiksi darat, laut, udara dan 
lintas darat

Komponen 4
Pengawasan tahanan, barang bukti dan asset yang dimiliki oleh tersangka 
tindak pidana narkotika

Komponen 5
Penindakan dan pengejaran dalam upaya pemutusan jaringan sindikat 
narkoba nasional dan internasional

Alokasi Anggaran Output 
kegiatan 

……………

Dampak/
hasil Output Kegiatan 

Terciptanya lingkungan yang bebas narkoba

Penanggung  Jawab Kegiatan

Deputi Pemberantasan BNN

DR. Benny J. Mamoto, S.H., M. Si.
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