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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) yang berjudul "Mengelola Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya" 

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 pertemuan kelompok 

dukungan sebaya, manfaat kelompok dukungan sebaya, jenis kelompok 
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dukungan sebaya, bentuk dan pelaksanaannya dalam 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 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 

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 Sadan Narkotika 

Nasional bekerja sama dengan praktisi bidang rehabilitasi dapat menyusun 

dan menerbitkan "Modul Pembelajaran IBM Mengelola Pertemuan 

Kelompok Dukungan Sebaya" . 

Secara garis besar, modul ini berisi tentang materi-materi pembelajaran 
yang terkait dengan pertemuan kelompok dukungan sebaya 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 bagaimana kelompok 

dukungan sebaya, manfaatnya bagi klien, jenis-jenis pertemuan kelompok 

sebaya, dan bagaimana melaksanakannya. 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 Lanjutan (2) 

Mengelola Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

A. Deskripsi Singkat 

Kurangnya pengetahuan mengenai Narkoba dan bagaimana penananan 

penyalahguna Narkoba pada masyarakat sering membuat mereka menjauhi 

penyalahguna dan keluarga penyalahguna . Hal ini dapat membuat 

penyalahguna sulit untuk meminta bantuan agar dapat lepas dari 

ketergantungan zatnya. Salah satu dukungan yang dibentuk dalam 

masyarakat yaitu dengan membuat Kelompok Dukungan Sebaya . Kelompok 

ini merupakan cara untuk saling memberi dukungan dan berbagi ide, 

informasi, pengalaman, harapan berkaitan dengan meraih dan memelihara 

pemulihan. Pada modul ini kita akan membahas tentang bagaimana 

Kelompok Dukungan Sebaya itu, apakah manfaatnya, dan bagaimana cara 

melaksanakannya. 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan dan 

mengelola pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya sebagai wadah yang 

dapat memberikan dukungan sesuai kebutuhan bagi penyalahguna Narkoba. 

C. lndikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta dapat: 

1. Memahami pengertian Kelompok Dukungan Sebaya 

2. Merna ha mi manfaat dari Kelompok Dukungan Sebaya 

3. Memahami jenis-jenis pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

4. Memahami bentuk pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya dalam 

Program IBM 

5. Mampu melaksanakan pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 
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D. Metode Pembelajaran dan Alat Bantu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, permainan, curah pendapat, 

diskusi, lembar kerja, pre dan post test, serta pemutaran video animasi. 

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

tulis, a lat tulis, dan kertas HVS. 

E. Pokok Bahasan dan SubPokok Bahasan 

1. Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Pengertian Kelompok Dukungan Sebaya 

b. Pengertian Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

2. Manfaat Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Untuk Klien 

b. Untuk AP 

3. Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Jenis-Jenis Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

b. Bentuk Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya dalam Program IBM 

c. Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

F. Uraian Materi 

1. Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Pengertian Kelompok Dukungan Sebaya 

Kelompok Dukungan Sebaya adalah salah satu bentuk layanan 

yang diberikan oleh agen pemulihan, yang melibatkan dua orang atau 

lebih untuk membentuk kelompok dan bertemu secara rutin. Selain itu, 

Kelompok Dukungan Sebaya adalah suatu kelompok yang didalamnya 

terdapat orang-orang yang mengalami situasi serupa dan saling 

memberikan dukungan, baik secara informasi, emosional, dan sosial 

dengan rasa hormat. 
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b. Pengertian Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya adalah kegiatan 

pertemuan dari lebih dari 1 (satu) orang klien untuk saling mendukung 

dan saling menguatkan dalam memahami masalah, menerima 

kenyataan, mengakui, mengerti dan mendorong klien untuk meraih dan 

mempertahankan kepulihan. Dalam pertemuan kelompok ini juga dapat 

mengundang orang-orang yang sudah bertahan lama dalam kepulihan 

untuk berbagi cerita dan pengalaman. 

2. Manfaat Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Untuk Klien 

Memungkinkan anggota untuk menerima dukungan dan dorongan 

dari anggota lain dalam kelompok, sehingga membantu mereka agar 

tidak merasa sendirian atau terisolasi; 

Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk bertindak 

sebagai panutan bagi anggota lain, t erutama bila kelompok tersebut 

terdiri dari peserta pada berbagai tahap perawatan. Sekalipun semua 

peserta berada pada tahap yang sa ma, beberapa peserta secara alami 

akan lebih berhasil dalam mengelola jenis masalah tertentu daripada 

yang lain, dan anggota kelompok dapat saling berbagi pengalaman dan 

belajar satu sama la in; 

Cenderung lebih mudah terjangkau karena berada di tengah-tengah 

masyarakat (mudah di akses); 

Menyediakan lingkungan yang aman bagi anggota kelompok untuk 

mempraktikkan perilaku baru tanpa takut dihakimi; 

Saling belajar dari satu sama lain. Masing-masing klien semua memiliki 

pengalaman, latar belakang, dan kepribadian berbeda, yang 

membawa ke perspektif unik diri sendiri tentang kehidupan . 
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b. Untuk AP 

AP dapat berinteraksi dengan orang lain dalam pertemuan Kelompok 

Dukungan Sebaya; 

Membantu AP untuk melihat secara langsung bagaimana klien 

berinteraksi dengan orang lain dan berperilaku dalam situasi sosial; 

Memungkinkan AP untuk memberikan umpan balik dan saran yang 

ditargetkan kepada setiap klien. 

3. Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

a. Jenis-Jenis Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

Jumlah peserta tergantung pada jenis kelompok. Kelompok 

Dukungan Sebayadapat dilakukan dengan jumlah peserta dua sampai 

dua be/as orang klien. Perlu diingat anggota kelompok yang terlalu 

banyak, misalnya anggota kelompok lebih dari dua belas orang akan 

membuat pertemuan tidak efektif. Saat ini di Indonesia terdapat 

beberapa Kelompok Dukungan Sebaya yang dapat dimanfaatkan atau 

bekerjasa sama dengan AP, meliputi: 

1. Kelompok pertemuan 12 langkah 

Untuk saat ini sudah ada jenis pertemuan Kelompok Dukungan 

Sebaya lain di beberapa propinsi di Indonesia dimana seperti 

Kelompok Dukungan Sebaya atau NA yang sudah ada di Banda Aceh, 

Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, 

Solo, Surabaya, Bali, dan Makassar/ Kendari. Jenis-Jenis pertemuan 

kelompok ini sudah ada sekitar 350 lebih di seluruh dunia dan ini 

dapat dilihat di http://www.12steps.org/12stephelp/12steplinks.htm. 

2. Kelompok pemulihan SMART 

Kelompok pemulihan dengan menggunakan metode SMART dapat 

membantu pengguna Narkoba agar dapat mempertahankan 

pemulihannya. Kelompok ini sudah ada di beberapa wilayah seperti 
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di Jakarta. Dalam kelompok ini tidak ada keterbatasan anggota 

mereka bisa hadir sesuai dengan kebutuhan individu {terbuka). 

3. Kelompok pertemuan yang difasilitasi oleh LRIP/LRKM 

Kelompok pertemuan ini difasilitasi oleh LRIP/LRKM BNN RI dan 

biasanya dihadiri oleh paraalumni dari lembaga rehabilitasi tertentu. 

Umumnya pertemuan ini bersifat tertutup untuk lembaga tersebut. 

b. Bentuk Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya dalam Program IBM 

Bentuk Kelompok Dukungan Sebayadalam program IBM ini yaitu 

pertemuan yang didorong untuk membangun hubungan sesama 

peserta dengan cara saling mendukung melalui berbagi pengalaman, 

harapan dan kekuatan. AP bertugas untuk memfasilitasi pertemuan 

agar berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Para peserta diminta 

untuk menceritakan hal-hal yang dialaminya, baik keberhasilan maupun 

kegagalannya. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi peserta 

lainnya. 

Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh AP agar 

Kelompok Dukungan Sebaya berjalan efektif: 

• AP memfasilitasi proses Kelompok Dukungan Sebaya berlangsung, 

tetapi jangan mendominasi; 

• Memberikan keleluasaan kepada keompok untuk memecahkan 

masalah; 

• Mengajarkan kelompok untuk mendukung satu sama lainnya; 

• Menjaga kelompok agar mampu mengelola emosi para peserta 

selama Kelompok Dukungan Sebaya berlangsung; 

• Mengatur dan menetapkan tema yang akan dibahas dalam 

Kelompok Dukungan Sebaya, seperti : Pencegahan kekambuhan dan 

Menjaga Kepulihan; 

• Menciptakan situasi yang a man dan nyaman; 

• Memfasilitasi dan mengajarkan jika diperlukan; 
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• Hargai apabila ada peserta yang menolak untuk berbagi 

pengalaman. 

c. Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

Dalam melaksanakan pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya ada 

tahapan yang perlu dilakukan, seperti : 

i. Menyiapkan lokasi pertemuan yang kondusif dan mendukung untuk 

pertemuan, seperti mendapatkan ijin dari RT/ RW setempat; 

ii. Membuka pertemuan; 

Bilamana lokasi/ tempat/ ruangan sudah siap dengan para anggotanya 

maka pemimpin mengenalkan diri dan memimpin pertemuan dengan 

mengatakan sebagai berikut; 

"Selamat siang semuanya, nama saya... dan pada hari ini saya sebagai 

pemimpin pertemuan! Sebelum dimulai pertemuan ini, marilah kita berdaa 

terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar 

pertemuan kita pada hari ini mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. 

Berdaa bisa dimulai!" Mari/ah kita mengenalkan diri kita masing-masing 

agar kita bisa mengenal satu sama /ainnya dengan baik, bisa dimulai dari 

sava dan berikutnva!" terima kasih. 

iii . Menentukan tema pertemuan; 

Bila pengenalan sudah dilakukan dan semua anggota sudah 

mengenalkan dirinya masing masing maka pemimpin pertemuan 

meminta para anggota untuk memilih tema yang akan dibicarakan 

dalam pertemuan seperti; 

"Apakah ada usu/an tema pertemuan kita dari para anggota yang akan kita 

diskusikan pada hari ini?" 

• MENGELOLA PERTEMUAN KELOMPOK OUKUNGAN SEBAYA 



iv. Menyampaikan aturan dalam Kelompok Dukungan Sebaya; 

Aturan-aturan ini harus dipatuhi demi keamanan kelompok dan 

efektivitas pertemuan (Jenis kelompok tertentu mungkin memiliki 

aturan tambahan), misalkan; 

"Pada pertemuan ini soya sebagai pemimpin pertemuan akan menje/askan 
beberapa aturan dalam pertemuan yang harus dipatuhi, diantaranya tidak 
membicarakan urusan diluar pemulihan seperti pa/itik, agama, usia, ras, identitas 
seksual, don menceritakan kehebatan mabuk Anda! 

Disini kita ingin berdiskusi bagaimana Anda mempunyai masalah, cara 
menghadapinya don kandisi Anda sekarang! Tidak bo/eh untuk soling menjatuhkan 
don berbicara sendiri-sendiri, apabila ado anggota yang sedang berbagi, tolong 
hormati bi/a ado seseorang yang sedang berbagi!" 

v. Memberikan kesempatan pada klien untuk saling berbagi; 

Fungsi pemimpin pertemuan adalah untuk melihat para anggotanya 

dan membatasi waktu berbagi apabila ada seorang anggota yang 

dominan di dalam pertemuan dan memberikan kesempatan bagi yang 

lainnya, misalkan; 

"Dikarenakan kita hanya memiliki waktu sekitar satu setengah jam dalam pertemuan 
hari ini, maka mohon dibataskan waktu berbagi anda sekitar 3-5 menit agar para 

anggota yang lainnya dapat berbagi!" 

vi. Merangkum hasil diskusi dan menetapkan pertemuan selanjutnya; 

Setiap hasil pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya di rangkum agar 

memudahkan untuk melihat perkembangan kelompok dan individu 

dalam menjalankan proses pemulihannya dimana peran pemimpin 

kelompok bisa menyampaikan seperti berikut; 

"Hanya ini waktu yang kita miliki don bilamana para anggata masih ingin berdiskusi 
/agi maka bisa dilakukan bi/a pertemuan ini sudah ditutup don bisa berdiskusi dengan 

anggota lainnya di /uar pertemuan. Soya ingin menyampaikan hasil diskusi kita di 
pertemuan ini yakni ... dan kita bertemu lagi pada hari ... pada pukul ... ditempat yang 
soma, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada diskusi di pertemuan ini." 
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vii. Menjaga kerahasiaan; 

Semua yang dikatakan dalam pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

harus dirahasiakan oleh semua anggota. Kegagalan untuk mematuhi 

aturan ini dapat merusak kepercayaan dalam kelompok dan 

menghalangi upaya anggota untuk saling memulihkan. 

"Untuk menjaga kesatuan kelompok, maka saya meminta apa yang sudah Anda 

dengar dan lihat disini diharapkan tetap tinggal di ruangan ini!" 

viii.Menutup pertemuan. 

"Sebelum menutup pertemuan, marilah kita berdaa bersama sesuai dengan 

keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai! Terima kasih." 

G. Lembar Kerja 

Silahkan menjawab semua pertanyaan di bawah ini 

1. Sebutkan manfaat dari pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya? 

2. Apa peran AP dalam mengelola pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya? 

3. Apa tahapan untuk melaksanakan pertemuan Kelompok Dukungan 

Sebaya? 

4. Praktikkan cara menjalankan Kelompok Dukungan Sebaya (bermain 

peran) 

Sela mat Mengerjakan ! 

0 MENGELOLA PERTEMUAN KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA 
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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 BANG UN PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN/ RBPMP 
lntervensi Berbasis Mayarakat (IBM) 

Mengelola Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

4 JP-180 Menit 

Mata pelatihan ini membahas berbagai materi terkait dengan Mengelola Pertemuan Kelompok 
Dukungan Sebaya, melalui berbagai metode, seperti : ceramah, permainan, curah pendapat, 
diskusi, lembar kerja, pre, dan post test, serta pemutaran video an imasi. 

Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan dan mengelola pertemuan 
Kelompok Dukungan Sebaya sebagai wadah yang dapat memberikan dukungan sesuai 
kebutuhan bagi penyalahguna Narkoba. 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta diharapkan mampu melaksanakan dan mengelola 
pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya sebagai wadah yang dapat memberikan dukungan 
sesuai kebutuhan bagi penyalahguna Narkoba . 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat peserta mampu mengidentifikasi : 
1. Memahami pengertian Kelompok Dukungan Sebaya 

2. Memahami manfaat dari Kelompok Dukungan Sebaya 

3. Memahami jenis-jenis pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 

4. Memahami bentuk pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya dalam Program IBM 

5 . Mampu melaksanakan pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya 
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1. 
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INDIKATOR 
KEBERHASILAN 

Peserta Mampu : 
Merna ha mi 
Kelompok 
Dukungan 
Seba ya 

Merna ha mi 
Manfaat 
Kelompok 
Dukungan 
Seba ya 

MATERI SUBMATERI 
PO KOK PO KOK 

1. Kelompok 1.1. Pengertian 
Dukungan Kelompok 
Sebaya Dukungan Sebaya 

1.2. Pengertian 

Pertemuan 

Kelompok 

Dukungan Sebaya 

2. Manfaat 2.1. Untuk Klien 
Kelompok 2.2. Untuk AP 
Dukungan 
Sebaya 

METODE ALAT ESTIMAS REFERENSI 
BANTU/ IWAKTU 
MEDIA 

- Ceramah - Multimedia 4JP Badan Narkotika 
- Tanyajawab - Bahan Nasional. 
- Diskusi tayang 2019. 
- Pemutaran - Papan tulis Petunjuk 

video - Spidol Teknis 
animasi - Video Layanan Pasca 
animasi animasi Rehabilitasi di 

- Permainan - Modul Lingkungan 
- Pre dan - Kertas HVS Bad an 

post test - Lem bar soal Narkotika 
Nasional. 

Colombo Plan 
Asian Centre : 
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3. Memahami 
Pertemuan 
Kelompok 
Dukungan 
Seba ya 

3. Pertemuan 
Kelompok 
Dukungan 
Sebaya 

; 

; 

3.1 Jenis-Jenis for 
Pertemuan Certification 
Kelompok and Education 
Dukungan Sebaya Professional 

3.2 Bentuk Training 
Pertemuan Series, 
Kelompok Ketrampilan 
Dukungan Sebaya Konseling 
dalam Program Dasar untu~ 

IBM professional 
3.3 Pelaksanaan Adiksi, 

Pertemuan Kurikulum 4. 
Kelompok 
Dukungan Sebaya 
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