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KATA SAMBUTAN 

KEPALA SADAN 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 "Agen Pemulihan Yang Efektif' 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 di wilayahnya, 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 tentang agen pemulihan yang 

efektif termasuk karakteristik, peran dan tugasnya, serta pentingnya 
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perawatan diri bagi seorang agen pemulihan. 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 dalam pelaksanaan intervensi 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 Korban Penyalahgunaan, Penyalahguna, dan Pecandu 

Narkoba untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif. 

Jakarta, April 2021 

la 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 Agen Pemulihan Yang Efektif" . 

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

yang terkait dengan agen pemulihan yang efektif yang akan digunakan Agen 

Pemulihan (AP) dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan 

melakukan intervensi bagi penyalahguna Narkoba di wilayahnya . 

Harapan kami modul ini bisa menjadi panduan bagi AP dalam melakukan 

peran dan tugasnya, yaitu memberikan pengetahuan tentang karakteristik 

agen pemulihan yang efektif, peran dan tugasnya, serta pentingnya 

perawatan diri bagi agen pemulihan. Semoga peran serta AP dalam program 

pencegahan dan rehabilitasi ini dapat mempermudah terwujudnya " Indonesia 

Bebas Narkoba" (INDONESIA BERSINAR). 

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 

Direktur Penguatan Lembaga 

Rehabilitasi lnstansi Pemerintah 

Ora. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, PhD 
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Materi Pendahuluan (2) : 

Agen Pemulihan Vang Efektif 

A. Deskripsi Singkat 

Agen Pemulihan (AP) adalah individu dalam masyarakat, yang bersedia 

terlibat secara aktif dalam melakukan pencegahan Narkoba di 

lingkungannya. AP ini dapat menjadi bagian dari kader Anti-Narkoba. AP 

memiliki peran dan fungsi yang penting dalam masyarakat. Berdasarkan hal 

tersebut, maka mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait hal-hal 

yang dapat dilakukan untuk menjadi AP yang efektif, seperti: karakteristik 

dasarAP yang efektif; peran dan tugas AP, perawatan diri bagi AP, 

pentingnya perawatan diri bagi AP; dan kegiatan AP yang berpotensi 

menimbulkan stres. 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu memahami 

hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang agen pemulihan yang 

efektif. 

C. lndikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta dapat: 

1. Memahami dan dapat menjadi agen pemulihan yang efektif; 

2. Memahami perawatan diri bagi seorang pentingnya agen pemulihan. 

D. Metode Pembelajaran dan Alat Bantu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat, permainan, 

diskusi, tanya jawab, studi kasus, pemutaran video animasi, lembar kerja, 

pre, dan post test. 

Alat bantu yang digunakan adalah bahan tayang, multimedia, modul, kertas 

HVS, kertas piano, kertas sticky notes, dan alat tulis. 
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E. Pokok Bahasan dan SubPokok Bahasan 

1. Agen Pemulihan Yang Efektif 

a. Karakteristik Dasar Agen Pemulihan Yang Efektif 

b. Peran dan Tugas Agen Pemulihan Yang Efektif 

2. Perawatan Diri Bagi Agen Pemulihan 

a. Pengertian Perawatan Diri 

b, Pentingnya Perawatan Diri Bagi Agen Pemulihan 

F. Uraian Materi 

1. Agen Pemulihan Yang Efektif 

a. Karakteristik Dasar Agen Pemulihan Yang Efektif 

Dalam menjalankan tugas dan peran sebagai Agen Pemulihan (AP), 

individu harus dapat membina hubungan baik dengan klien sehingga 

klien akan terbuka dalam menerima dukungan dan bantuan layanan 

rehabilitasi dari AP. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya individu 

yang menjadi AP memiliki karakteristik dasar yang akan membantunya 

dalam melaksanakan tugas dan perannya. Karakteristik dasar yang 

sebaiknya dimiliki AP adalah : 

• Memiliki pengetahuan dasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

Narkoba, seperti: perilaku hidup sehat, bahaya Narkoba, 

penyalahgunaan Narkoba, program pencegahan Narkoba yang ada di 

wilayahnya; 

• Memiliki keterampilan dasar, seperti: berperan dalam pemulihan, 

meningkatkan motivasi, rencana pemulihan, pelibatan keluarga 

dalam pemulihan, jejaring dengan kelompok dukungan sebaya dan 

berbagai lapisan masyarakat, kemampuan untuk mengakses layanan 

masyarakat; 

• Memiliki sikap empati terhadap klien; 

• Mampu memberikan motivasi pada klien; 

• Memahami pemahaman tentang layanan IBM; 
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• Mampu membina hubungan yang memotivasi klien (penyalahguna) 

dan keluarganya berperan dalam program pemulihan; 

• Mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah 

domisili. 

Sehubungan pembentukan karakteristik dasar ini, Deputi Bidang 

Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan memberikan pelatihan dan 

pembinaan kepada AP dengan menggunakan modul pembelajaran yang 

dirancang khusus. 

b. Peran danTugas Agen Pemulihan Yang Efektif 

Seorang AP yang efektif akan selalu berusaha melakukan perannya 

sebagai individu yang secara sukarela dan semangat untuk membantu 

masyarakat agar terhindar dari penyalagunaan Narkoba dan 

mendukung penyalahguna pulih dari ketergantungannya. Dalam 

melaksanakan peran dan tugasnya, AP dapat menghadapi hambatan, 

terutama saat mulai membina hubungan dengan klien. Oleh karena itu, 

AP perlu mengetahui prinsip membina hubungan baik dengan klien, 

yaitu: 

i. Selalu menjaga kerahasiaan informasi klien, saling menghormati, 

dan saling percaya. Rahasia klien juga tidak boleh dibicarakan 

kepada keluarga atau sahabat klien, tanpa persetujuan klien. 

ii. Menyampaikan kepada klien mengenai hal-hal yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan pada saat proses pemulihan; 

iii. Menghargai, sabar, dan menjadi pendengar yang baik; 

iv. Memahami dan menghargai perbedaan budaya klien. Contohnya: 

jika klien berasal dari suku batak dengan logat bicara yang khas, 

maka AP berusaha untuk memahami perkataannya dan menghargai 

gaya bicaranya; 

v. Mendukung dan mendorong klien untuk melakukan perilaku dan 

tindakan positif, seperti: mendukung klien untuk mengikuti 

pelatihan keterampilan; 

AGEN PEMULIHAN YANG EFEKTIF e 



vi. Menghargai keberhasilan klien; 

vii. Melakukan pendekatan melalui permainan dan hal-hal yang 

menarik; 

viii. Minta izin jika perlu, terutama sebelum memberikan nasihat; 

ix. Beri tahu klien bahwa mencapai tujuan pemulihan membutuhkan 

waktu dan upaya. 

Sebaiknya AP menghindari membuat hubungan diluar tugas dan peran 

AP karena hubungan tersebut dapat menganggu proses pemulihan 

klien dan juga menganggu AP dalam melakukan tugas. AP juga 

bukanlah tenaga profesional, seperti Tenaga Kesehatan, Tenaga Sosial, 

maupun Aparat Penegak Hukum. Contoh hubungan yang dihindarkan 

adalah hubungan percintaan, hubungan bisnis, persahabatan, dll. 

2. Perawatan Diri Bagi Agen Pemulihan 

a. Perawatan Diri 

Perawatan diri bagi AP merupakan suatu kegiatanyang dilakukan AP 

untuk menjaga diri dan meningkatkan kesejahteraan mental agar 

terhindar dari stres dalam menangani klien. Hal ini dapat tercapai 

dengan cara yaitu: 

Menyadari bahwa AP juga memiliki kebutuhan diri, seperti: istirahat, 

tidur, makan, beribadah, berolahraga, dll; 

Memahami bahwa ada sejumlah kondisi klien yang bukan menjadi 

tanggung jawabnya, seperti : klien kembali menggunakan Narkoba, 

berbohong, tidak mengikuti layanan yang disepakati, dll; 

Jika ada masalah, AP harus mengelola dan mengatasinya agar tidak 

memengaruhi kondisi kesehatan, emosi, pikiran, dan spiritual; 

Memastikan kehidupan pribadi terjaga; 

Memiliki waktu luang, waktu istirahat, dan pola hidup sehat; 

Memastikan tanggung jawab utama berjalan. 

Melakukan 4 aspek perawatan diri, yaitu: 

»- Aspek Fisik: melakukan aktivitas berkaitan dengan kondisi fisik, 

seperti: olahraga, makan dan tidur. 

0 AGEN PEMULIHAN YANG EFEKTIF 



~ Aspek Emosi : melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan 

emosi positif, seperti : relaksasi, mendengarkan musik, melukis. 

~ Aspek Pikiran: melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan 

aspek kognisi, seperti: membaca, berdiskusi, menulis. 

~ Aspek Spiritual : melakukan aktivitas spiritual yang bermakna, 

seperti beribadah, sholat, dzikir, berdoa, bersalawat. 

b. Pentingnya Perawatan Diri Bagi Agen Pemulihan 

Perawatan diri didasarkan pada asumsi bahwa, "Seseorang perlu 

menjaga dirinya sendiri agar dapat merawat orang lain secara 

efektif" . 

Perawatan diri berarti perhatian pada kesehatan dan kesejahteraan 

pribadi untuk memastikan fungsi profesional yang efektif. 

Perawatan diri akan membantu AP selaku penyedia rawatan. Dalam 

hal ini, AP menyadari masalah pribadi dan profesionalnya sendiri, 

dan tidak membiarkan masalah tersebut menghalanginya dalam 

memberikan layanan. 

AP yang gagal dalam perawatan diri akan menyebabkan AP tidak 

mampu menjalankan peran dan tugasnya dan tidak mampu 

memberikan rasa peduli terhadap klien/ orang yang dilayaninya. 

AGEN PEMULIHAN YANG EFEKTIF 0 



LEMBAR KERJA 

Latihan 1. 

Diskusikanlah kasus di bawah ini: 

Pelanggaran apakah yang terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal 

tersebut? 

Kasus 1: 

Randi (laki-laki, 29 tahun) adalah seorang Agen Pemulihan yang sudah 

bertugas sekitar 1 tahun. Hari ini Randi memiliki janji ketemu dengan Joni (laki-laki, 

32 tahun), klien yang sudah didampinginya selama 1 bulan . Saat dalam perjalanan 

mengunjungi Joni, Randi kehabisan bahan bakar untuk kendaraannya. Randi 

kemudian menghubungi Joni dan memberitahu bahwa dia akan terlambat karena 

dia kehabisan bahan bakar dan tidak membawa uang untuk membeli bahan bakar. 

Joni kemudian menawarkan untuk menjumpai Randi dan membelikannya bahan 

bakar. Randi setuju dengan penawaran tersebut dan berterima kasih karena Jon i 

telah membantunya. 

Kasus 2: 

Susi (perempuan, 26 tahun) dan Ratna (perempuan, 26 tahun) sudah 

bersahabat sejak mereka duduk di bangku Sekolah Dasar. Belakangan Ratna 

berceritera kepada Susi bahwa dia terjerat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu. 

Sebagai teman Susi menawarkan diri untuk menjadi Agen Pemulihan bagi Ratna . 

Ratna kemudian menerima tawaran tersebut. Setelah dilakukan proses penilaian 

awal, diketahui bahwa Ratna menyalahgunakan Narkoba karena diajak oleh 

kakaknya Susi. Susi kemudian marah kepada Ratna karena merasa Ratna 

mengkambinghitamkan kakaknya sebagai penyebab dia menggunakan Narkoba, 

Susi juga mengancam akan melaporkan Ratna ke Polisi jika Ratna tidak segera 

menjalankan program rehabilitasi yang ditawarkannya. 
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Latihan 2. 

DAFTAR AKTIFITAS 

Berikut ini adalah beberapa daftar aktivitas yang mungkin Anda sukai . 

Silakan beri tanda pada aktivitas-aktivitas yang menurut Anda bisa untuk Anda lakukan 

sebagai bentuk perawatan diri. 

Membaca Mendengarkan musik 

Menulis Bermain musik 

Diskusi Memelihara hewan 

Bermain futsal Berdzikir 

Jalan-jalan Mengaji 

Pijat Membuat kerajinan 

Naik motor Bermain bulutangkis 

Menyulam Memelihara ikan 

Melukis Memelihara burung hias 

Berenang Bercocok tanam 

Nanton film Memasak 

Silaturahim ke teman/ saudara Membuat kue 

dll, ..... . 
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Latihan 3. Aktivitas Merawat Diri 

lnstruksi: 

a. Setiap peserta dibagikan kertas lembar kerja. 

b. Setiap peserta menuliskan nama-nama kegiatan yang dapat Anda jadikan 

sebagai aktivitas untuk merawat diri Anda dalam aspek fisik, emosi, pikiran 

dan spiritual. 

Pl Kl RAN: 

SPIRITUAL: 
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LAMPIRAN 1 

Nama Pelatihan 

Mata Pelatihan 

Alokasi Waktu 

Deskripsi Singkat 

1. Tujuan Pembelajaran 

2. a. Kompetensi Dasar 

b. lndikator 
Keberhasilan 

RANCANG BANGUN PEMBELAJARANMATA PELATIHAN/RBPMP 
lntervensi Berbasis Mayarakat (IBM) 

Agen Pemulihan Yang Efektif 

2 JP- 1 sesi-90 Me nit 

!Article I. Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait hal-hal yang dapat dilakukan 
untuk menjadi AP yang efektif, seperti: karakteristik dasar AP yang efektif; peran dan tugas AP, 
perawatan diri AP, pentingnya perawatan diri bagi AP; dan kegiatan AP yang berpotensi 
menimbulkan stres, melalui berbagai metode, seperti: ceramah, curah pendapat, permainan, 
diskusi, tanya jawab, studi kasus, pemutaran video animasi, lembar kerja, pre,dan post test. 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjadi 
seorang agen pemulihan yang efektif. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta diharapkan mampu memahami hal-hal yang dapat dilakukan 
untuk menjadi seorang agen pemulihan yang efektif. 

Setelah mengikuti pelatihan ini,peserta dapat peserta mampu mengidentifikasi : 
1. Memahami dan dapat menjadi agen pemulihan yang efektif; 

2. Memahami perawatan diri bagi seorang pentingnya agen pemulihan 
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1. 

INDIKATOR MA TERI 
KEBERHASILAN POK OK 

PesertaMampu : 
Memahami Agen 1. Agen Pemulihan 
Pemulihan Yang Yang Efektif 
Efektif 

SUBMATERI METODE 
PO KOK 

1.1. Karakteristik Dasar - Ceramah 
Agen Pemulihan - Curah 
Yang Efektif pendapat 

- Tanya jawab 
1.2.Peran dan Tugas - Diskusi 

Agen Pemulihan - Pemutaran 
Yang Efektif video 

animasi 
- Permainan 
- Studi kasus 

ALAT ESTIMASI REFERENSI 
BANTU/ WAKTU 
MEDIA 

- Multimedia 2JP Drug Advisory 
- Bahan tayang Programme (DAP) of 
- Papan tulis The Colombo Plan, 
- Spidol The Child 
- Video Intervention for 

animasi Living Drug-Free 
- Modul (CHILD) Curriculum. 
- Kertas HVS 2020. Participant 
- Lembar soal Training Manual 

Course 1 
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2. Memahami 
Perawatan Diri 
BagiAgen 
Pemulihan 

2. Perawatan Diri 
BagiAgen 
Pemulihan 

2.1.Pengertian - Lembar kerja 

Perawatan Diri - Pre dan post 

2.2. Pentingnya test 

Perawatan Diri Bagi 

Agen Pemulihan 

[i 

Intervention for 
Children with 

Substance Use 
Disorders. 

Drug Advisory 
Programme (OAP) of 
The Colombo Plan, 
The Universal 
Recovery Curriculum 
(URC). 2020. Virtual 
Participant Manual: 
Delivering Recovery 
Support Services: The 
Allies Link and Lend 
Inventive Engaging 
Support (ALLIES) 
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