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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: B-(Sf? Kw.13.2.4tPp.oot1 1 t2o1s
: Segela
:-
: Permohonan Peserta Lomba Pidato

26 Nopember 2019

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
Up. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Menindaklanjuti Surat Edaran Bada Narkotika Nasional Republik lndonesia
Provinsi Jawa Timur Nomor:B/1901lXllKNPC.01 .OO12O19/BNNP-JAT|M, tanggal 1g
Nopember 2019, Perihal Permohonan Peserta Lomba Pidato. Dengan ini kami minta
kepada setiap Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Up. Kepala Seksi
Pendidikan Madrasah untuk meneruskan pemberitahuan ini kepada madrasah-
madrasah dibawah binaan Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota masing-
masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kantor Wilayah
Pendidikan Madrasah

Sruji Bahtiar

Tembusan
Plt. Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



PROVtt{Sl
JAWATIMUR

BADAN NARKOTIKA NASIOilAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAUYA TIHUR

Jl. RayaSukornanunggat No, E5-56, RT4/Rw I 00 1 096 1
Kel./ Kec. Sukunanunggal, Surabaya -60188

telepon :031 -99143279, sms enter: AS513A3Z62T2
e-mail : bnno iatim@bnn.qo.id. rebsite: ialim.bnn.oo.il

di
Ternpat

Nomor :Blt1ot IXIN"AIF.C.$.A0P:019/BNNPJATIM
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Peserta Lomba Pidato

Kepada
Yfrr. 1. Kepala Dinas Pendidlkan Provinsi Jawa Timur

2. Kepala Kanwil Kemenag Plovinsi Jawa Timur

Surabaya, 19 November 2019

1. Rujukan:
a. Undang - Undang Nonror 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Perafuran Presiden Nsnor 23 Tatrun 2010 tentang Badan ttarkotika Nasional;
c. Penaturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2A17 bntang perubahan

kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nornor 3 Tahun 2015 tentarg
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Prwinsi dan Badan Narkotika
Nasional lGbupaterl Kota;

d. Hibah BNNP Jaura Timur TA. 2019-

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami informasikan ke@a Kepala
bahwa BNNP Jarra Timur akan melaksanakan kegiatan Lomba Pidato Tingkat SMA/SMK/MA
sederaiat dengan tema "Msruiudkan Milenhl Sehat Tanpa Narkoba Menjadi Aset Bonus
Demograli'. Kegiatan akan dihksanakan pada:

hari/tanggal : Rabu s.d Kamb / I I Desember dan 12 Deember 2019waktu : Pukul 1i.&) WlB s.d selesai
tempat

pakaian

A. Kriteria Lonba PUato sebagai berikut:
a. Setiap p*erta memiliki uvaktu 7 menit untrk berpidato.
b. Peserta ncnyiapkan 2 maF;n lomba sebagai bahan apabila masuk fnal.c. Tedmbal Meeting akan dihksanakan p.rkul 1O.OOWlb.
d. Pernenang Lomba PirJato akan nrendapatkan:

1) Sertifikat
2) Tropi

: Royal Phza Surabay26ps EventLL2
Jl. Ahmad Yani No.1&18, lGtintang, Kec. Gayuqgan, Kota Surabaya

: Serqgam Sekohh

/3) Uang.....



3.

3) Uang pembinaan
o Juara I senilai Rp. 4.000.000,-
. Juara ll senilai Rp. 3.000.000,-
o Juara lll senilai Rp. 2.500.000,-
e Juara Harapan I senilai Rp. 1.500.000,-
r Juara Harapan ll senilai Rp. 1.000.000,-
. Juara Harapan lll senilai Rp. 750.000,-

e. Lomba dilaksanakan 2 (dua) hari dengan pembagian peserta sebagai berikut:
1) Hari pertama tanggal 11 Desember 2019 nomor urut penampilan 1(satu) s.d 75 (tujuh

puluh lima) diambil 6 besar.
2) Hari kedua tanggal 12 Desember 2019 nomor urut penampilan 76 (tujuh puluh enam)

s.d 114 (seratus empat belas) diambil 4 besar dilanjutkan dengan final.
Nomor urut Penampilan akan kami informasikan melalui surat.

B. Persyaratan pendaftaran:
a. Fotokopi KTP / Kartu Pelajar
b. Surat pengantar dari sekolah
c. Foto 3 x 4 (2 (dua) lembar)
d. Pengiriman Pendaftaran kami terima paling lambat tanggal 3 Desember 2019 di Kantor

BNNP Jawa Timur, Jl. sukomanunggal No 5$ s6 surabaya no. telp: 031-s023947 atau
bisa melalui email ke ceqah.bnnpiatim@hotmail.com (format pendaftaran terlampir).

Berkaitan dengan butir 2 (dua) di atas, mohon kepada:
a. Tersebut alamat 1 (satu), menunjuk 2 (dua) orang penrvakilan dari sMA/sMK sebagai

peserta lomba dan 1 (satu) orang guru pendamping dari masing-masing sekolah.
b. Tersebut alamal 2 (dua), menunjuk 1 (satu) orang perwakilan dari MA sebagai peserta

lomba dan 1 (satu) orang guru pendamping.
Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. satriyono No. Hp 0g1332933209.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jawa Timur

4.

Tembusan:
1. Kepala BNN
2. Sestama BNN
3. lrtama BNN
4. Keoala BNNK / Kota

S.H., M.Hum.



BIODATA PESERTA

PELAT(SANMN LOMBA PIDATO (P4GN}

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYATAHGUNAAN DAN PEREDARAN GEIAP NARKOBA

NO BIODATA

1 NAMA

2. TEMPAT /TANGGALLAHIR

3 JENIS KETAMIN

4 PERWAKITAN SE(OLAH

5 ATAMAT SEKOLAH

6 l(EtAS

7 NO. HP PESERTA

8 NAMA 6URU PENDAMPING

9 NO. HP GURU PENDAMPII{G

10 NO,URUT PESERTA LOMBA



MATERI

LOMBAPIDATO P4GN

TNGKAT SM,{/ SMK SEDERAJAT DAN MA SEDERAJAT

SE.PROVNSI JAWATIMUR

TAHUN 2l-T9

#stopnarfotfia

PROVINSI
JAWA TIMUR
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Mengenal Narkoba

A. Perkembangan Narkoba di Dunia

. Sekitar tahun 2000 SM di Sumeria dikenal sari bunga opion atau

kemudian dikenal opium (candu = papavor somniferitum). Bunga ini tumbuh

subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas

permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah lndia, Cina dan

wilayah-wilayah Asia lainnya, Cina kemudian menjadi tempat yang sangat

subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan

negeri). Memasuki abad ke XVll masalah candu ini bagi Cina telah menjadi

masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya

Cina ditaklukan lnggris dengan harus merelakan Hong Kong untuk dikuasai

oleh lnggris. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich

Wilhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak

yang kemudian dikenal sebagai Morphin (diambil dari nama dewa mimpi

Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara

di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit

luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut

sebagai "penyakit tentara". Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder

Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan

asam yang ada pada sejenis jamur) campuran ini membawa efek ketika diuji

coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan

muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat "Bayer" memproduksi obat tersebut

dengannama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (pain killer).

Tahun 60-an sampai dengan 70-an pusat penyebaran candu dunia

berada pada daerah "Golden Triangle" yaitu Myanmar, Thailand dan Laos,

dengan produksi 700 ribu ton setiap tahun. Pada daerah yang terkenal

dengan "Golden Crescent" yaitu Pakistan, lran dan Afganistan. Dari daerah

Golden Crescent ini menuju menuju Afrika dan Amerika. Selain morphin dan

heroin adalagi jenis lain yaitu kokain (ery throxylor coca) berasal dari

tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia' Tumbuhan ini biasanya
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digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. pada akhir tahun lo_an
ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta tekhologi
mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut
dapat juga dibuat dalam bentuk obat dan pil.

Tanaman Opium
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Cocaine

B. Perkembangan Narkoba di lndonesia

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di lndonesia,

jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan

Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-

orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat

tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal

dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu

menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan

menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya

Pemerintah Jepang di lndonesia. Pemerintah pendudukan Jepang

menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu

(Brisbane Ordinance). Ganja (Cannabis Sativa) banyak tumbuh di Aceh dan

daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk

sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman Erythroxylon Coca

(Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya

diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat

yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang

(Verdovende Middelen Ordonanfie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927

(Sfafe Gazette No.278 Juncto 536).
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Ganial Marijuana
(Cannabis Sativa)

Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain

yang mempunyai efek serupa (menimbulkdn kecanduan) tidak dimasukkan

dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, pemerintah

Republik lndonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut
produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (Dangerous

Drugs Ordinance) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan

untuk pengaturannya (sfafe Gaette No.41g, 1g4g). pada tahun 1gro,
masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika baru menjadi masalah besar
dan bersifat nasional. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai
puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di

Amerika serikat penyalahgunaan obat (narkoba) sangat meningkat dan

sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu

berpengaruh pula di lndonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6

tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan

nama BAKOLAK INPRES 6171,yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan

(antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai

bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang,
penyelundupan, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan
pengawasan terhadap orang-orang asing. Kemajuan teknologi dan

perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang
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Narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka

pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976,

tentang Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal

khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur

tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan

menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat

sesuai petunjuk menteri kesehatan. Dengan semakin merebaknya kasus

penyalahgunaan narkoba di lndonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi.

Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 2211997 mulai disusun, menyusul

dibuatnya UU Psikotropika Nomor 511997, menyusul dibuatnya UU

Psikotropika nomor 511997. Pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku

kejahatan narkotika mulai diatur dalam undang-undang tersebut, dengan

pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

C. New Psychoactive Substances

New Psychoactive Subsfance (NPS) didefinisikan sebagai senyawa

bentuk tunggal atau sediaan yang disalahgunakan dan belum diatur dalam

Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 atau Konvensi Psikotropika tahun

1971 yang dapat mengancam kesehatan masyarakat (UNODC 2013).lstilah

baru tidak merujuk pada penemuan zat baru, tetapi dalam fenomena

penyalahgunaannya yang baru. NPS juga meliputi senyawa yang bukan jenis

baru tetapi menunjukkan peningkatan penyalahgunaan di masyarakat

(Methylone disrnfesis pada tahun 1 970an)

Perkembangan NPS di dunia dan lndonesia

1. Permasalahan New Psychoactive Subsfances di lndonesia mulai

muncul sejak tahun 2006-2007 dengan hadirnya "herbal extacf' ) di

mulai dengan kasus di Bandung;

2. Berbagai merk "herbal extacy" bermunculan ) Zoom, B/tss, Jump,

legalXTC;

3. Produk berasal dari luar negeri (Switzerland, Belanda);

4. Herbat Extacy berisi zat aktif: Benzyl Piperazine. Pada Agustus 2007,

Kepala BPOM melarang peredaran Benzyl Piperazine di lndonesia

8
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dengan surat no. HK.00.05.42.6.575 tanggal 13 Agustus 2007 tentang

Larangan BZP dalam suplemen

Peredaran ketamine dalam campuran tablet sabu atau tablet MDMA

mulai muncul tahun 2009 - 2011;

Ketamin juga disalahgunakan dalam bentuk dosis tunggal dengan

berbagai cara;

7. Peraturan tentang ketamine masih belum mencapai titik temu )
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian;

8. Tahun 2015, Ketamine telah didukung oleh China di sidang CND untuk

masuk ke Narkotika;

9. Temuan MDMC dalam barang bukti milik RA pada tahun 2012 )
memicu pengaturan terkait kemunculan NPS secara menyeluruh.

10.Saat ini ada 800 jenis NPS yang beredar di dunia, 65 jenis NPS

ditemukan di lndonesia dan 43 jenis NPS sudah diatur dalam

Permenkes Nomor 2 Tahun 2017.

Beberapa Jenis NPS yang beredar di lndonesia
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Tembakau Gorilla,
salah satu NPS yang

beredar di lndonesia

Efek samping NPS

Hal yang dapat terjadi pada penggunaan NPS :

1. Efek samping dan overdosis lebih mungkin terjadi ketika NPS

dikombinasi dengan alkohol atau obat lainnya.

2. Sangat sulit untuk mengetahui efek_pasti dari NPS karena produk ini

terus berubah.

3. Kemasan obat ini sering menyesatkan dan tidak mencantumkan

semua ingredient atau jumlah yang benar. Hal ini dapat memudahkan

untuk overdosis.

4. Banyak NPS mengandung berbagai bahan pengisi (tiller) dan cutting

agent yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama jika

disuntikkan.

5. Kafein sering terkandung dalam banyak produk, kadang-kadang dalam

jumlah yang tinggi, sehingga apabila pemakai mengonsumsi kopi

dapat menyebabkan overdosis.

6. Sebagian besar kematian akibat obat ini adalah seperti bunuh diri, hal

ini mempengaruhi kondisi kesehatan mental, sehingga orang-orang

dengan kondisi seperti ini bisa lebih berisiko membahayakan.

7. Bahan kimia dalam beberapa produk bersifat cardiotoxic hipertensi,

denyut jantung tidak teratur. Dapat menyebabkan masalah kesehatan

terutama bila sudah mempunyai penyakit terkait sebelumnya'
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