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SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR b TAHUN2O18

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PEI{YALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat {2.1

dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
talrun 2AL3 tentang Fasilitasi Pencegahan
Dah,,^l^Ldrn^^- N^-I.^+il.^ ---1. ' aara+anl--n

Peraturan Daerah tentang Faslitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik lndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan United Nations Conuention Against
Illicit Tra!fic in Naratic Drugs and Psgclatropic
Srlbstanceg I 988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
ir^-l,^+il-^ l^- D-:1.^r-^-il,^ 1r)aal ,I --l.^-^-
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3673);

3. Undang-Undalg Nomor 35 Tahun 2O09 tentang
Narkotika (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 143, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O62);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I -*L.---a \Toaara p-n"hlil, Inrlnna-io l\Inmn- ((a?l

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua
Aias Undarg-Unciang i,{omor 23 Tahun 2Oi4
tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20ll
tentang Pelaksanaan Wajib tapor Pecandu
Narkotika (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol 1 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 52 I 1);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2O 13 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
on 1e I\T^*^- 2<.)lzvi\,ltui^lwrvr,z.,.

Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKII.AN RAii}-AT DAERAH KABiJPATEN MOROW-ALI

dan
BUPATI MOROWALI

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I N^-I,^til'o .i.loh a^t otata ^h4r t'and h-ra-ol Jari tanaman .r.,r htrl.--v vq. J 4rb

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi
sampai menghiiangkan rasa nyeri, dan riapat menimbulkan
ketergantungan.

2. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah daiam pencegahan
penyalahgunaan narkotika.

3. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk
menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika.

4. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak
alail llleiawali ilulCliill,

5. Pemberantasan adalah semua upaya pengawasan terhadap produksi,
distribusi, peng,gunaan dan penegakan hukum terhadap jaringan
peredaran gelap narkotika.

6. Penanggulangan adalah semua upaya yang dihrjukan untuk menekan
penyalahg:naan Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta
pembinaan dan pengawasan.

7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaia
lzpoi.:tqn nanrr.rhrran 4tar1 ncnvercha- Na!-l,otikp vnn- dil.krtkan.!vb4q!qr

secara tanpa hak atau melawan hukum
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan ata:u

menyalagunakan Narkotika cian cialam keadaan ketergantungan pa<ia
Narkotika baik secara fisik maupun psikis

9. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui
kegiatan-kegiatan positif seperti wawasa-n kebangsaan, parenting skill,
dan lain-lain.

10. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

terpadu untuk membebaskan pecaldu dari ketergantungan Narkotika.



12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik frsik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu
Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
a a c' 'a ral-a +

13. Daeiah adalah Kabupaten Morowali.
14. Bupati adalah Bupati Morowali.
i5. Pemerinrah Daerah adaiah Bupad sebagai unsur penyeienggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yartg menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarzan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dew'an Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali.

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
adaiah Dewan Perwakilan RalSrat Daerah Kabupaten Morowali sebagai
' '-^' .- ---.'-l --n--;6+^h^6 zl^ar^l^qr^oirr Pliij liurr65qr q l/vrrrvrurl4rr4

18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

BAB II
TUJUAN
D^^^l o

'I\uan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan fasilitasi pencegahan
dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

L 
---!.-;l-^- ^--l;-1"--^- l,a^^A^ a^orra-aL'^+ A^ric. mciiiuui-iiiiiri ijriirrru qr r6ur r -.--,,Jnpenyalahgunaan Narkotika;

c. rnembangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya
pencegahan dan penangguiangarl terhadap penyaiahgunaan
Narkotika; dan

d. menciptakan ketertiban dalam tala. kehidupan bermasyarakat,
sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan
pcnanggulangan terhadap pcnyalahgunaan Narkotika.

BAB NI
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a. Fasilitasi pencegahan;
b. Upayakhusus;
^ I 16^-'^ ---^-^n!l^-^---vPEJa lJvir4^
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Forum Koordinasi;
f. Penghargaan;
g. Pembiayaan;



BAB IV
FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dilaksanakan melalui
kegiatan :

a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyaiahgunaan
T\T--l-^+i l-6.

b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik mela,lui Satuan
Pendidikanmengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;

c. peningi<atan peran akdf masyarakat untuk ii<ur mencegah
dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;

d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintahan dan masyarakat
untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi
terjadi penyalahgunaan Narkotika;

e. melibatkan Forum Kemkunan Umat Beragama. Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk
pencegahan penyalahgunaan narkotika;

f. meiakukan kemiiraan ai-au kerjasama dengan Organisasi
kemasyarakatan, swasta, Perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan
A^- / ^+^,, L^,1^- L.,1-,-lr.iiil ur!.u

g. menjrusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika: dan

h. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika.

Pasa] 5

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 6

T\.rgas keluarga daiam upaya Pencegahan antara iain :

^ ---!--; ^--J:r:1,^- t,-^-^-^^-.
P!irurur^i!r A!q6@ r,q.J,,

b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya
dengan anak;

c. meiai<ui<an penciampingan kepada anggota keiuarga agar mempunyai
kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan
Narkotika; dan

d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota
keluarga mengenai bahaya pcny'alahgunaan Narkotika.

Fasilitasi pencegahan ciilaksanakan melalui :

^ IZah r^rd^.

b. Satuan Pendidikan;
c. Masyarakat;
d. Organisasi kemasyarakaian, kepemudaan dan keagamaan;
e. Institusi kmbaga Pemerintahan di Daerah;
f. Badan Usaha;
g. Media Massa.



Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan
penyalahgunazrn Narkotika, dan mensosialisasikan di lingkungan
6^fr ra- --a.li'l.il.-n 66-i-^ 

-.-i-d.rvr^sru.rr{rrrrqurrab,
b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika di

masing-masing Satuan Pendidikan;
c. ii<ut meiaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar

mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
d. memfasittas layanan konsultasilkonseling bagi peserta didik yang

memiliki kecenderungan menyalahgunaan Narkotika;
e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi

penyalahgunaan. oleh peserta didik di lingkungan Satuan
Pendidikannya;

f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di
l:-^l^,--^- Q^crr^- D--,{i l:1.^ --,,^ l.-^^,{^ -;L^1..,^-- L--,'--^-^. ,{^-r.ri6r:Lrr r6dr r \-rrur\rirr..u.riJd .rvy(-\ra

g. bertindak kooperatif darl proaktif terhadap aparat penegak hukum,
jika terjadi penyalahgunaan di lingkungan Satuan Pendidikannya;

Pasa,l 8

(1) Dinas yang melaksanakan umsan pemerintahan di bidang pendidikan
bertanggung-jawab atas :

a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian
^r,,1-^-: ^-L^^^:-^-^ t:-^t--,,1 J^l^'. D^-^l 7 l^,.-,f ^ L,,-.f 1-rliurtlqsi rull,d6.triirrd id

dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
dan

b. pengawasan terhaciap peiaksanaan kebljakan pencegahan
penyalahgunaan di lingkungan Satuan Pendidikan.

(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menjadi kegiatan
intrakurikuler dan/ atau ckstrakurikulcr di Satuan Pendidikan.

Pasal 9

(i) jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau
l.^---J;Jil.^- +^-!lla^+ -^-t ^1^Lat--^h \r^-l-^+;!.^.Lr rdaq ^\-Pi-rrur\rrAdr J@r5 Plru4d,6qrr44rr

penanggung-jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib
memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan
ketenruan perarLlran perunciang-unciangan.

(2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang
terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan wajib :

a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan
belajar mengajar; dan

b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program
pendampingan dan/ atau rehabilitasi.

(3) Jika di lingkungan Satuaa Pendidikan terdapat peserta didik yang
+--l.,,1..i 

-----l^-l-^- 
nI^,1,^+:1,^ 6--^-^-,-^ :^,,,^L a^+.,^-

Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :

a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/ atau



b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan.

(4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana
CimaksuC paCa a,'at (1) dan peserta didil< sebagairna;ra dirnaksud paCa
ayat (21 dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan
dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

(5) Satuan Penriiciikan wajib menerima kembaii peserta <iiriik yang
dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani
program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.

(6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta dibebaskan
sementara dari kegiatan bela-iar-mengajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) setelah :

a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/ atau
h .a'Ia.. i m-h;.lan'i h!lLi''o.h

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan melaiui Masyarakat

Pasal 1O

(1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya
pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dengan cara antara
lain:
a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai

bahaya penyalahgunaan Narkotika;
b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan

---"^l-L.-'naa- I\IarLatiLa 
^i ";14!,^h 6^aihd m^cihd.

Pvrrj4ga6qrr@rrrr4vrrrb,
c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang

berpotensi terjadi penyaiahgunaan Narkotika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara mandiri atau bekeg'a sama dengan
Pemerintah, Pemerintah Daerah,atau pihak swasta.

Pasal 11

Setiap anggota masyarakat wajib segera
L-*"----^ ---F.ila aanaatahr ri

J4ab
penyalahgunaa di lingkungan wilayahnya.

melaporkan kepada pihtrk
4Ao i6/lil2a6i tarioz{i

Pasal 12

Penanggungjawab/pemilik hotel, penginapan,rumah kos dan/ atau Asrama
selaku anggota rnasya-rakat rvajib rnelakukan pengarvasan terhadap
Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan, dengan
cara :

a. membuat peraturan yang meiarang adanya kegiatan penyaiahgunaan
Narkotika di lingkungan hotel, penginapan,rumah kos dan/atau
Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah
dibaca;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran infromasi yang benar
mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotikal

c. meminta kepada penghuni hotel, penginapan,rumah kos dan/atau



Asrama untuk menandatangani surat pernyataan di
bermeterai yang menyatakaa tidak akan
dan/ atau menya-lahgunakan Narkotika;

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, yang terjadi
di lingkungan hotel, penginapan,rumah kos dan/ atau Asrama yang
dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan

e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika
te{adi penyalahgunaan Narkotika, di lingkungan yang dikelolanya.

Bagran Kelima
Pencegahan melalui Institusi Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah

Pasal 13

(1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan
penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunrf a
dan huruf b di lingkungan kedanya dan/ atau kepada masyarakat
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelalsanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja
sama dengan dinas / lembaga terkait.

Pasa-l 14

Pasal 15

atas kertas
mengedarkan

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam
penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika' dari instansi Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Morowali; dan

b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau

-..ryrlrhgu.rakan Narkotika, selama menjadi Calon Pegawai Negeri

(1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan upaya
pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dengan melakukan
pengawas€rn terhadap lingkungan kerjanya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan antara
lain dengan cara :

a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk
menaldatangai surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang
menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau
menyalahgunakan Narkotika;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang
benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, secara sendiri atau beke{a sarna dengan
dinas/ lembaga terkait;

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan
Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan
kerjanya; dan

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, yang
terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.



Sipil atau Pegawai Neeeri
disiplin maupun pidana
perundang-undangan jika
t\I^ -I-^r; I-^

Sioil dan bersedia dijatuhi hukuman
sesuai dengan ketentuan peraturan
terbukti melakukan penyalahgunaan

Paragraf 2
Pencegahan Meiaiui DPRD

Pasal 16

Bagian Keenam
Pencegahan meiaiui Bacian Usaha

Pasal 17

Penanggungiawab/pemilik Badan Usaha wajib mengawasi Badan Usaha
yang dikelolEurya agar tidak te{adi penyalahgunaan Narkotika, antara
lain dengan czrra :

^ mami6+^ l-a^6A^ L^-r^rr'^- rrnfrrL mananAatoaaoai srrr-f nartrrot.a-.ru},q94

di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan
dan/ atau menyalahgunakan Narkotika;

b. ii<ut meiaksanakan kampanye rian penyebaran informasi yang benar
mengenai bahaya pe nyalahgunaan Narkotika;

c. memas€rng papan pengumuman iarangan penyalahgunaan Narkotika,
di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha
miliknya.

d. Melaporkan adanya indikasi penvalahgunaan Narkotika. yang te{adi
di lingkungan Badan Usaha miliknya kepada pihak berwenang; dan

bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat oenegak hukum
dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika, di lingkungan Badan
Usaha miliknya.

Bagran Ketujuh
Pencegahan meiaiui Media Massa

Pasal 18

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan alrtif dalam upaya
pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan cara, antara lain:

e

(11 Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap
penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap
lingkungan kerjanya.

IOI D--^^,.,^-^- -aL^^^i64n^ lia^1.-i.,1 -^.{^ ^!,^} ,11 ^6+^F^ l^:-
t.,tvllSqrrqotr,.Iiig^q

dengan cara :

a. setiap pimpinaa dan anggota DPRD unfuk menandatangani Surat
Pernyataan di atas kertas bermaterai untuk ticiak mengeciarkan
dan/atau menyalahgunakan menyalahgunakan Narkotika;

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yarrg
benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan
Narkotika, di tempat vang mudah dibaca di lingkungan kerianva;
dan

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaa.n NarkoLika yang
+^;^Ai A: li-^l-.'-^^- l.-;^-"^ L--^,.1^ -iL^L. l---"^-^--Le^Juv. qr



a. melakukan kampan3re dan penvebaran mengenai
penyalahgunaan Narkotika; dan

b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat
+aria.li*.,^ -a-.,-t^L-,-^^- I\I^-1.^+;l-^lvrJugrrIJu!,9rrJ4qar6qrr4

bahaS,a

memicu

BAB V
UPAYA KHUSUS

Pasal 19

{1) Upaya khusus addah upaya perlindungan khusus sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan berupa :

a. Pendampingan; dan
h a,{,,^12^-i

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada :

a. Pecanciu Narkodka yang beium cui<up umur, yang terindikasi
menggunakan Narkotika melalui test urire dan/ atau tes darah
(blood test);

b. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap
tangan membawa Narkotika; dan

c. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan
diri atau dilaporkan keluarganya.

(3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
t,--^,{ ^^!Puu4 

.

a. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi
menggunakan Narkotika melalui test urine dan/ atau tes darah
(oiood test);

b. Pecandu Narkotika -vang tertangkap tangan membawa
Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

c. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur y'ang mclaporkan diri
atau dilaporkan keluarganya; dan/ atau

d. keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan hurufc.

tAr tt^t6^+tt^^ l-LiL l^-;rrr *--^^-^i -^l^L-^-^^- D--n^*-in^^- n--( ,, ir!LvrrLqe

Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
UPAYA PENANGGULANGAN

Bagran Kesatu
r Tar !r-

Pasal 2O

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap :

a. penyaiahgunaan Narkotika; dan
b. peredaran gelap Narkotika



Bagian Kedua
Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 2 1

(i) Penangguiangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud
,{^l^- E ^-^l 4A }.,,a,f ^ ,.til^1,6^-^t.^- 

--t^1,,i --L^Lil;+^-:
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi :

a. Rehabilitasi Medis; dan
b. Rehabiiitasi Sosiai.

(3) Pelaksanaan Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika.

t)^^^t.t/)

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang hlum cukup umur
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit,
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiai yang
l:F,,-:,,1- ^l^1, -.-*-;*+^L ,{^- /^+^,, D---;-+^l^ n^6-^lr rra+rrl-uiLqrluA Purrrulrir!"I!r u.xr/ 4ldu

mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cui<up umur wajib meiaporkan ciiri
atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,
rumah sakit, danl atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau pera&'atan melalui
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat,
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis darr rehabilitasi
6^-i-l .lif"nirrL nlal' Daac*ir+a}l naa-6lr -al-.aaaimo--J di5 e.lqirJ \.r rvscSGlr{ru

dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(i) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis,
tunt,-6h!rlrah Daaan.t'. N^rlz^filz4 .l4h^f .{i6alFl"t--- -o lza- 

^lphl,vrrJ va'vr.au

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan
keagamaan dan tradisional.

(2) Tempat rehabiiii:.si sebagaimana dimaksu<i pa<ia ayat (i) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perafdran Bupati.

Pasal 24

Rehabiiitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika diseienggarakan oleh
:--+^-^: -^-^-i-+^L D---;-+^L n^--^L l^-,/^+^,, 

-^^,,^-^1,^+Ir r.,q.rr ^$r PLrirlr ^lrr,.Lii., \r.Iil.Lu-r.-. lrrdt)j dr qr\.4..



Bagian Ketiga
Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika

Pasa] 25

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika sebagaimana
..1i6^l'-!1'{ '{^l^6 D^c^l on L'r-'f rr .l:r^1.-^-^l-^- --^.,^:,.r--^^* 1-^+--+,,,rrur q1 w *ru ,os^dru^l liv-:jLiili UciiH,il_tl yreLUnLUan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan
penangguialgan terhadap penyalahgunaan Narkotika.

,ot n^l^- -^^dt.^ --nhir.^-'1 !.t^r. ^orr(.a!t,.r._.-r. --L^-^:-^-^ l:..-I,-,lc
t!, Uqrqrr.

pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna dengan
Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di
Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanaftan urusan
pemerintahan di Bidang Kesehatan.

(4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di
Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan di Bidang Sosial.

BAB VIII
FORUM KOOORDINASI

Pasal 27

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap
penyalahgunaan Narkotika di Daerah dibentuk forlm koordinasi.

(2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Pemerintah Kabupaten;
b. l,embaga Pemerintah di Daerah; dan
c. Lembaga keagamaan, iembaga swadaya masyarakat,

organisasi masyarakat/ pemuda.
(3) Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur

dengan Peraturan BuPati'

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa
dilam 

- upaya pencegahan dan penangguiangan terhadap
-^-.'^l^!.-'aaanPvrrJ ailla t6qr r4@r.

(2) i,enghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa,

dan f atau bentuk lainnYa'



BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dibebtrirkan pada:
- Ahdda-46 Dardona+an 

^an 
Palania haarah ltat. rrno+ar. ,-- /^+^,,s6.i u.gs

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tansgal diundangkan.

Agar setiap or.rng mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan
D-r.fr rr6h haaral.. ini rlanaan 6anAra^6tan6r'd A-l-a I -mh-r^-

Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggat 29 o(!.,.bcr 2oB
BUPATI MOROWALI,

ttd
TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal
AEAI/DEWTA DIQ N A E'D A IJ

KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 06
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINST SUI-AWESI TENGAH NOMOR 8\I oL,/2D1.5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETAR,IAT DAERAiJ

KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BruD, q,H.,M.H
NIP: 19820602 200604 1 005



PENJEI.A,SAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYAT,AHGUNAAN NARKOTIKA

PENJELASAN UMUM
Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu
penger.ahuan. Na:nun, .jika Cisalahg,.rnakan ateu digunakan tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan
ketergantungan yang dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar
bagi kehidupan cian niiai-niiai budaya bangsa, khususnya generasi
muda penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang
menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis,
psikologis dan sosial. Mengingat dampak penyalahgunaan narkotika
sangat merugikan. yaitu mencakup kematian dini. kecacatan fisik. dan
kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut.

IT^.t'^ ha6^ad.h^h nar.,olot.-r-^on ^^rl,^ril,^ Damarin+al.r

Daerah Kabupaten Morowali perlu melakukan fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Instrumen yuridis guna
menjamin kepastian huicum peiaksanaanya ciengan menetapkan
Peraturan Daerah ini.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai
upaya pencegahan yang meliputi upaya pencegahan dalam lingkup
keluarga, Satuan Pendidikan, masyarakat, lembaga pemerintahan di
Daerah, Badan Usaha. dan Media Massa. Selanjutnya pelaksanaannya
hendaknya mencerminkan asas pencegahal penyalahgunaan
Narkotika yakni keagamaan; keadilan; pengayoman; kemanusiaan;
l-^I--+:L^-. ---l:-1,,-^^-' l--^-^-^*. -il^i -;l^i il-:^l.. l.--^-+i^-rrLLUI rr.',r-rir, l,u.l rr\r r.r r5d i rrvPqorr@r
hukum; kemitraan; dan kearifan lokal.

II. PENJEI.,ASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasa-l 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Da-al 4

Cukup jelas.

Hurufa
Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah
anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran
^-r^^ Nr^-L,^ii l.^
6vr4P r14Avulq.

Fasal 5



Hurufb
Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari
penyalahgunaan dan peredaran geiap Narkotika
.{ilal-caa-L^- ,-l--^^- *-l:t ^+l--- --1,,-,L ..,^-^^ --1.^I^Lii.ii 6q rv^\_rsrr

(peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun
orang tua/wali peserta didik).

Huruf c
Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan
penanggulangan peredaran gelap Narkotika sangat
tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga
secara bertahap masyarakat sendin harus mempunyai
kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk
menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika di wilayah masing-masing.

IJrrh!f .l

Untuk menjamin aparat Pegawai yang bersih dari
penyalahgunaan Narkotika, diperlukan upaya aktif dan
komitemen yang ringgr <iari para pimpinan institusi
Lembaga Pemerintahan Daerah sehingga tercipta
lingkungan keq'a yang sehat.

Huruf e
Badan usaha adalah kesatuan y:ridis (hulc;rn), teknis,
dan ekonomis yang bertu-iuan mencari laba atau
keuntungan.

Huruf i
Upaya-upa_va pencegahan penanggulangan Narkotika
perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di
Daerah, yang harus memberikan informasi-iniormasi
.,^-^ 1---^- .l^- ^l-'-^rJ@it vLrra

uur<up Jeras.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terlibat" adaiah apabiia telah
+^-L,,I-+: r,--l^^^-1.^- 6r!-^t !.6t^-^--+r Ao; -';L-l- "^-^iUi iiuiiij iJvi LiauiJ A(iii ijaii iia iil-rvr qr r6crrr udr

berwenang, yakni rumah sakit dan/ atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk
oieh Pemerintah cianl aiau Pemerintah Daerah'

Ayat (21

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cuktip jelas.
A.vat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

r\"1,rih;al6<vuAuy Jvrsu.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9



Ayat (61

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 1 5
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (l)

Yang riimaksud dengan 'ketentuan perundang-
,,-A^--^-" ^.t^1^!. ,,-r^-4 "-'.t^--uuuii.i-ii ui iuijj iB uiiuiijiB il':engenal
perlindungan anak.

Ayat (2)
Cui<up jeias.

Ayat (3)
Hurufa

Yang dimalsud dengan "belum cukup umuf adalah
seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun.

Hurufb
Yang dimaksud dengan 'tertangkap tangan" adalah
tartanalu annrr -^^^ ."61-+' ' --,1^--

melakukan tindak pidana, atau dengan segera
sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,
aiau sesaat kemudian riiserukan oieh i<haiayak
ramai sebagai orang yang melakukann-va. atau
apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda
yang diduga kuat telah dipergunakan untuk
rnelakukan tindak pidana itu y'ang menunjukkal
bahwa ia adalah oelakunya atau turut melakukan
atau membantu melakukan tindak pidana itu.



I

\

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (a)
Cukup jeias.

fr^^^l on

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jeias
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup _ielas.

Pasal 24
Cukup_ielas.

Pasal 25
Cukup ielas.

Pasal 26
Cukup,ielas.

Pasal 27
Cukup -ielas.

Pasal 28
Cukup_ielas.

Pasal 29
Cukup _ielas.

Pasal 30
Cukup jeias.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHU}.I 2018
NOMOR orAE
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