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KATA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, Modul Pembelajaran lntervensi Berbasis Masyarakat 

(IBM) dengan topik "Kebijakan dan Ruang Lingkup IBM" telah selesai disusun 

oleh Deputi Bidang Rehabilitasi yang disiapkan untuk pelaksanaan program 

IBM di wilayah. 

Ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba masih menjadi 

masalah besar yang belum dapat teratasi secara menyeluruh. Perang melawan 

Narkoba terus dilakukan, baik dari segi pemberantasan, pencegahan, 

pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi . Semangat dan kebersatuan 

pemerintah bersama masyarakat sangat diperlukan dalam perang melawan 

Narkoba. Peran serta dan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian 

dan tindakan nyata dalam perang melawan Narkoba dapat diwujudkan dengan 

menghadirkan masyarakat dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dalam 

bentuk intervensi berbasis masyarakat dengan menjadi Agen Pemulihan (AP) 

di wilayahnya. Secara garis besar, AP memiliki tugas untuk mengenali 

penyalahguna Narkoba d iwilayahnya, memberikan pengetahuan terkait 

Narkoba kepada masyarakat, dan memfasilitasi penyalahguna untuk 

mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan di fasilitas atau Lembaga 

rehabilitasi. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan 

Narkoba dan penanganannya sangat diperlukan, agar AP dapat melaksanakan 

peran dan tugasnya dengan baik. 

Modul ini akan menyajikan pengetahuan awal bagi AP dalam memulai 

melaksanakan tugasnya. Pengetahuan yang akan diberikan adalah bagaimana 

kebijakan dan latar belakang IBM, tujuan dan sasaran IBM, serta ruang lingkup 
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kegiatan IBM. Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, Saya menyambut baik 

diterbitkannya "Modul Pembelajaran IBM" sebagai bentuk dukungan bagi para 

AP untuk melaksanakan amanah dalam mewujudkan Indonesia Bebas 

Narkoba. Saya berharap modul ini dapat menjadi panduan, khususnya 

dalampelaksanaanintervensi AP kepada penyalahguna Narkoba di wilayahnya. 

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung 

diterbitkannya modul ini, Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas 

kerjasamanya dalam menyusun modul ini . Diharapkan modul ini dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya 

kepada kita dalam menyukseskan program pencegahan dan rehabilitasi dalam 

upaya penanganan Karban Penyalahgunaan, Penyalahguna, dan Pecandu 

Narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif. 

Jakarta, April 2021 

Kepala Badan Narkotika Nasional RI 

Dr. Petrus R. Golose 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

Rahmat dan Hidayah-Nya, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika 

Nasional bekerja sama dengan praktisi bidang rehabilitasi dapat menyusun 

dan menerbitkan "Modul Pembelajaran IBM Kebijakan dan Ruang Lingkup 

IBM". 

Secara garis besar, modul ini berisi tentang materi-materi pembelajaran 

yang terkait dengan kebijakan dan ruang lingkup IBM yang perlu diketahui 

Agen Pemulihan (AP) dalam melaksanakan peran dan tugasnya di tengah

tengah masyarakat. 

Harapan kami modul ini bisa menjadi panduan bagi AP dalam melakukan 

peran dan tugasnya, yaitu memberikan pengetahuan tentang latar belakang 

IBM, tujuan IBM, sasaran IBM, hubungan IBM dengan desa BERSINAR, dan 

ruang lingkup IBM. Semoga peran serta AP dalam program pencegahan dan 

rehabilitasi ini dapat mempermudah terwujudnya "Indonesia Bebas Narkoba" 

(INDONESIA BERSJNAR). 

Akhir kata, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat, baik sebagai Tim penyusun, lnspirator, dan Panitia 

yang telah bekerja sama menyusun modul ini . Kami sangat menyadari bahwa 

modul ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul ini. Semoga modul 

ini dapat memberikan manfaat. 

Jakarta, April 2021 

DirekturPenguatan Lembaga 

RehabilitasilnstansiPemerintah 

Ora. RizaSarasvita, M.Si, MHS, PhD 
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Materi Pendahuluan (1) 

Kebiiakan dan Ruan2 Lin2kup IBM 

A. Deskripsi Singkat 

Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan pengertian 

IBM dan ruang lingkup kegiatan IBM: latar belakang penerapan IBM dalam 

rehabilitasi, tujuan IBM, sasaranlBM, posisi IBM dalam program rehabilitasi 

dan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan 

tinjauan umum tentang IBM . 

C. lndikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta dapat: 

1. Memahami latar belakang pelaksanaan IBM. 

2. Menjelaskan tujuan IBM. 

3. Menjelaskan sasaran IBM. 

4. Hubungan IBM dengan Desa Bersinar 

5. Menjelaskan kegiatan IBM. 

D. Metode Pembelajaran Dan Alat Bantu 

a. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya Jawab daN diskusi 

b. Alat Bantu yang digunakan adalah bahan tayang, pa pan flipchart dan 

Alat tulis. 

E. Pokok Bahasan dan SubPokok Bahasan 

1. Pengertian IBM 

2. Tujuan Penyelenggaraan IBM 

3. Sasaran IBM 

4. Posisi IBM dalam Program dalam program rehabilitasi, Kota tanggap 

ancaman narkoba ( KOTAN) dan desa Bersih Narkoba (BERSINAR). 
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5. Ruang Lingkup Kegiatan IBM 

F. Uraian Materi 

1. Pengertian IBM 

IBM adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal 

dan ambang batas rendah (/ow threshho/d) yang berarti layanan 

tersebuh mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan 

untuk terlibat didalamnya. 

Masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota 

besar sudah merambah sampai ke pelosok daerah. Sementara itu, 

ketersediaan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang dikelola 

Pemerintah maupun masyarakat terbatas. Masyarakat dapat 

berpartisipasi mendukung pemulihan penyalahguna narkoba. 

Rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian kegiatanpemulihan 

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu, 

penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang selanjutnya 

disebut sebagai penyalahguna Narkoba dapat kembali melaksanakan 

fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Secara umum masyarakat mengganggap bahwa pelayanan 

rehabilitasi Narkoba dilaksanakan dalam bentuk rawat inap dan rawat 

jalan .Beberapa penyalahguna narkoba membutuhkan pelayanan rawat 

inap, khususnya yang mengalami gejala putus zat berat, gangguan 

kejiwaan, atau mereka yang tidak memiliki dukungan sosial yang 

memadai. Beberapa lainnya dapat diatasi dengan metode rawat jalan 

khususnya yang tidak memiliki gejala-gejala yang tersebut di atas. 

Sementara sebagian besar lainnya tidak memerlukan pelayanan 

rehabilitasi intensif sebagaimana tersebut di atas melainkan cukup 

dengan pendekatan sederhana, praktis, singkat, yang dapat dilakukan 

oleh masyarakat terlatih . 

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah 

penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program atau 

disingkat Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki 

kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan 
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Narkoba diwilayahnya secara mandiri.Desa Bersinar adalah satuan 

wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana 

terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang 

dilaksanakan secara massif.Beberapa Kegiatan Desa Bersih Narkoba: 

a. Melaksanakan Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkobakepada seluruh unsur masyarakat; 

b. Melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan 

Penggiat Anti Narkoba; 

c. Mendorong terbentuknya lntervensi Berbasis Masyarakat (IBM). 

Program IBMmerupakan salah satu bentuk respon masyarakat 

terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program 

P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam 

mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya 

ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di 

masyarakat. 

Oleh karena itu, IBM adalah layanan yang sangat memungkinan 

untuk diterapkan diberbagai tatanan masyarakat melalui kegiatan 

penjangkaun, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan 

sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkoba. 

2. Tujuan Penyelenggaraan IBM 

IBM dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narkoba 

yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan yaitu 

memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks 

pencegahan, serta risiko rendah ringan atau yang membutuhkan layanan 

bina lanjut dalam konteks rehabilitasi. 

3. Sasaran IBM 

Oleh karena IBM dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka sasaran 

dari kegiatan-kegiatan IBM adalah sebagai berikut: 

a. Penyalahguna narkoba; 

KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT • 



b. Agen Pemulihan (AP); 

c. Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan 

penyalahgunaan narkoba pada salah satu anggotanya; 

d. Masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi narkoba; 

e. Perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh 

kembang IBM. 

4. Posisi IBM dalam Program dalam program rehabilitasi, Kota tanggap 

ancaman narkoba ( KOTAN) dan desa Bersih Narkoba (BERSINAR). 

Program penanganan penyalah guna narkotika yang berada 

dimasyarakat telah dikembangkan melalui program yang sebelumnya 

telah di bentuk seperti Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan 

Desa Bersinar, sebagaimana berikut ini 

a. Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KoTAN); merupakan 

intervensi program P4GN berdasarkan kebutuhan wilayah yang 

dilakukan secara holistik integratif mencakup dimensi pembangunan 

manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan 

dalam konteks kewilayahan oleh pemangku kebijakan baik di pusat 

maupun di wilayah. melalui Sinkronisasi dan Konsolidasi Program 

dengan para pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung 

implementasi P4GN, pembentukan Penggiat P4GN melalui 

pengembangan kapasitas masyarakat untuk mendukung Kebijakan 

Kota Tanggap Ancaman Narkoba, salah satunya dengan fasilitasi 

rehabilitasi dan berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi. 

b. Desa Bersinar ; satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan yang 

memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program 

P4GN yang dilaksanakan secara masif, Desa/Kelurahan dapat dinilai 

keberhasilannya jika terdapat kegiatan Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang meliputi : 

terbentuknya Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba, 

adanya kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Agen Pemulihan 

dengan didukung adanya fasilitas layanan rehabilitasi melalui 

lntervensi Berbasis masyarakat. 
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Posisi IBM dalam ruang lingkup Desa Bersinar merupakan 

intervensi dini di tingkat masyarakat baik untuk orang yang terkena 

dampak penggunaan narkoba maupun masyarakat sekitarnya. 

Program ini diharapkan dapat membuka lebar akses masyarakat 

terhadap layanan rehabilitasi, yang mana sebelumnya terdapat 

tantangan dalam hal lokasi dan biaya untuk datang ke tempat 

rehabilitasi . 

IBM hanya menangani risiko penggunaan narkoba ditingkat 

ringanatau yang membutuhkan layanan bina lanjut. Sedangkan untuk 

tingkat resiko sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi 

atau fasilitas kesehatan. Sehingga dapat dilihat bahwa IBM 

merupakan penanganan terdepan dan terdekat yang berada ditengah 

masyarakat. IBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna 

narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar. 

5. Ruang lingkup kegiatan IBM 

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan IBM terdiri dari 

pembentukan IBM dan penyelenggaraan IBM. Pada awal pelaksanaan 

IBM maka AP melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan dan 

penjangkauan, dalam melaksanakan kegiatan ini AP bisa bekerja sama 

dengan petugas fasilitator dari BNNP/K dan aparat Desa/Kelurahan 

setempat. Sedangkan berkaitan dengan layanan, IBM dilaksanakan oleh 

AP dan terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

bertahap. Berdasarkan alur dibawah ini, rangkaian kegiatan IBM 

dilaksanakan dalam waktu 16 minggu, yaitu satu minggu pertama 

dilakukan untuk kegiatan skrining, 15 minggu lainnya untuk rangkaian 

kegiatan dari penerimaan awal sampai tahap bina lanjut. 
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Berikut ini rangkuman kegiatan awal pelaksanaan IBM 

merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh AP dengan 

melibatkan masyarakat dan 
para pemangku kepentingan 

lainnya 

merupakan satu kegiatan 
untuk mendapatkan 

gambaran dan informasi yang 
lebih akurat mengenai 

kond isi demografi dan lokasi 
tempat penyalah guna 

1. Sosialisasi 

bertujuan untuk 
memperkenalkan kehadiran 
program IBM di masyarakat 

sekitar termasuk pada 
pemangku kepentingan di 

wilayahnya 

TahapanPelaksanaan 
1. menentukan bentuk 
sosialisasi 
2. mengumpulkan bahan 
sosialisasi 
3. melaksanakan sosialisasi 
4. mencatat kegiata n 
sosialisasi 

. 2. Pemetaan 

bertujuan untuk 
memperoleh informasi 
dan gambaran terkait 

penyalahgunaan 
narkoba di wilayah 

sekitar 

Tahapan : 

• Sosialisasi kepada pemangku 
kepentingan tentang rencana 
pemetaan 

• Persiapan dokumen pendukung 

• ldentifikasi narasumber/key 
person 

• Melakukan pendekatan yang 
disesuaikan dengan kelompok 
sasaran . 

• Menciptakan suasana yang 
kondusif di wilayah tersebut. 

• Penyusunan hasil pemetaan 

-- -- - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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merupakan kegiatan aktif 
yang dilakukan oleh AP untuk 
menyampaikan informasi dan 

melakukan pendekatan 
kepada penyalahguna 

narkoba, orang tua 
penyalahguna narkoba, atau 

masyarakat yang ada di 
sekitar penyalahguna narkoba 

3. Penjangkauan 

bertujuan untuk 
mengidentifikasi keberadaan 

penyalahguna narkoba di 
suatu lingkungan dan 

melakukan pendekatan 
kepada penyalahguna 

Narkoba serta kemudian 
mendorongnya agar 

memanfaatkan layanan IBM 

Tahapan Pelaksanaan 
1. pendekatan ke penyalah 
guna serta keluarga penyalah 
guna narkotika 

2. pendekatan ke masyarakat 

- - - ----~-- --- --- -- -

Sebagaimana dalam pedoman IBM, pelaksanaan layanan IBM terdiri dari 

Dalam pembahasan di modul selanjutnya, akan dijelaskan lebih jelas 

bagaimana agen pemulihan melaksanakan skrining, layanan intervensi dan 

kegiatan sebagaimana alur di atas. 
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G. Lembar Kerja 

Silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini dan tulislah jawaban Anda 

pada kertas yang sudah disediakan. 

1. Apakah pengertian IBM? 

2. Bagaimana tujuan IBM? 

3. Apakah kegiatan IBM secara garis besar? 

Selamat mengerjakan ! 
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LAMPI RAN 

Nama Pelatihan 

Mata Pelatihan 

Alokasi Waktu 

DeskripsiSingkat 

1. TujuanPembelajaran 

2. a. Kompetensi Dasar 

b. lndikatorKeberhasilan 

RANCANG BANGUN PEMBELAJARANMATA PELATIHAN/RBPMP 

lntervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 

: Kebijakan dan Ruang Lingkup IBM 

: 3Jam Pelajaran (135 menit) 

Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan latarbelakangpenerapan IBM 

dalam rehabilitasi , tujuan dan sasaran IBM, posisi IBM dalam program rehabilitasi dan desa 

BERSINAR, serta ruang lingkup IBM, melalui metode meliputi : ceramah, permainan, tanya 

jawab, lembar kerja, pemutaran video animasi, pre, dan post test. 

: Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan, latar belakan~ 

IBM, dan ruang lingkup kegiatan IBM. 

: Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan 

kebijakan, latar belakang IBM, dan ruang lingkup kegiatan IBM. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Memahami latar belakang pelaksanaan IBM 

2. Menjelaskan tujuan IBM 

3. Menjelaskan sasaran IBM 

4. Menjelaskan posisi IBM dalam program rehabilitasi dan desa BERSINAR 

5. Menjelaskan ruang lingkup kegiatan IBM 
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NO INDIKATOR KEBERHASILAN 

PesertaMampu : 
1. Memahami Konsep Dasar 

Komunikasi 

MATERI SUBMATERI 
POK OK POK OK 

1. Pengetahuan 1.1. Latar 

Tentang IBM Belakang IBM 

1.2. TujuanlBM 

1.3. Sasaran IBM 

1.4. Hubungan 

IBM dengan 

Desa Bersinar 

1.5. Ruang Lingkup 

IBM 

METODE ALATBANTU/ ESTIMASI REFERENSI 
MEDIA WAKTU 

1. Ceramah 1. Multimedia 3JP Badan 

2. Tanya Jawab 2. Bahantayang Narkotika 

3. Permainan 3. Modul Nasional. 

4. Pemutaran 4. Papan tulis 2021. 

video 5. Alat tulis Pedoman 

animasi Pelakanaan 
5. Pre dan post lntervensi 

test 
6. Lembar kerja 
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Badan Narkotika Nasional. 2021. Pedoman Pelakanaan lntervensi Berbasis 

Masyarakat. 

KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT e 
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