
  

 



PENGANTAR 

 

Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan 

rahmat-Nya “Buku Pedoman Relawan Anti Narkoba” dapat diselesaikan tepat 
pada waktunya.  

Penyalahgunaan Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di 

negara manapun. Daya rusaknya luar biasa. Merusak karakter manusia, 
merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang 

berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. 

Dampak bahaya dan korban narkotika dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan 

membahayakan perkembangan generasi muda serta memerlukan 

penanganan yang terpadu dan serius. 

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah bertekat bulat, 

bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya 

yang harus ditangani secara dini, dengan melibatkan seluruh potensi yang 
ada baik di pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Buku Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan informasi dan penjelasan 

kepada seluruh Pemangku Kebijakan tentang Apa dan Siapa Relawan Anti 

Narkoba; Proses Rekrutmen Relawan Anti Narkoba; Asistensi Penguatan 
Relawan Anti Narkoba; Mekanisme, Tugas dan Tanggungjawab; sampai tata 

cara Evaluasi dan Pelaporan. 

Seperti diketahui bersama, keberhasilan kegiatan Perekrutan dan Pembinaan 
Relawan Anti Narkoba sangat ditunjang oleh pemahaman dan pelaksanaan 

yang benar berdasarkan berbagai aturan dan petunjuk yang berfungsi 

sebagai pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerbitan buku 
pedoman Relawan Anti narkoba ini sangat penting bagi lancarnya 

keberlangsungan Relawan Anti Narkoba. Oleh karena itu, ungkapan terima 

kasih yang tak terhingga ditujukan kepada semua pihak terutama Kelompok 
Kerja Pembuatan Buku Pedoman ini maupun pihak lainnya yang telah 

mengambil bagian dalam penyusunan buku pedoman ini. 

Semoga kita semua mendapat kekuatan dari Allah SWT dalam melaksanakan 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkoba di Kabupaten Pesawaran. 

 

Gedong Tataan,     Juni 2022 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pesawaran, 

 
 

TOTO SUMEDI, S.Sos., M.M. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670902 198901 1 001 

 



BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dewasa perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba sangat mengkhawatirkan. Bahkan Presiden RI 

menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba. 
Hal ini bisa dipahami karena peredaran gelap Narkoba bukan hanya 

menyasar orang dewasa dan remaja saja, melainkan juga anak-anak. 

Dimana sebagian besar peredaran gelap Narkoba ditengarai dikendalikan 
dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

Indonesia masih menjadi pangsa utama pasar peredaran gelap Narkoba. 

Berdasarkan data BNN, tidak satu pun Kabupaten/Kota di Indonesia yang 
menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba.  

Dengan kondisi tersebut di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Pesawaran sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani 

permasalahan kepemudaan dituntut untuk semakin gigih melakukan 

berbagai upaya strategis di bidang pencegahan. Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran menyadari bahwa setiap upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) tidak akan pernah bisa berhasil apabila tidak ada keterlibatan 

seluruh komponen masyarakat secara langsung.  

Guna mengatasi hal tersebut, maka Bidang kepemudaan Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Pesawaran memfasilitasi dengan pembentukan 

Relawan Anti Narkoba. Kehadiran Relawan Anti Narkoba diharapkan 
dapat menjadi agen perubahan (agent of change)  dan menggerakkan 

partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara 

dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

Keberadaan Relawan Anti Narkoba ini nantinya berada di seluruh 

kecamatan dan desa. Dimana proses rekrutmen, asistensi pembinaan, 
serta evaluasi dan pelaporan kegiatannya menjadi tanggungjawab Dinas 

Pemuda dan Olahraga. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 
 Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Dinas Pemuda 

dan Olahraga dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan Relawan 

Anti Narkoba di Bidang Pencegahan.  

2. Tujuan   

1) Untuk menyatukan persamaan persepsi dan pandangan terhadap 

pembentukan dan pelaksanaan Relawan Anti Kabupaten 
Pesawaran. 



2) Untuk mengoptimalkan tercapainya pernbentukan dan 
pelaksanaan Relawan Anti Narkoba di Kabupaten Pesawaran. 

C.  Ruang lingkup 

Pedoman ini melingkupi Apa dan Siapa Relawan Anti Narkoba, Proses 
Rekrutmen Relawan Anti Narkoba, Asistensi Penguatan Relawan Anti 

Narkoba, Mekanisme, Tugas dan Tanggung Jawab Relawan; sampai tata 

cara Evaluasi dan Pelaporan. 

D.  Pengertian 

Secara umum, Relawan dapat diartikan sebagai orang yang tanpa dibayar 

menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan 
tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit 

latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif 

dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga 
profesional. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Relawan 

memang tidak ditemukan. Namun pandaan katanya merujuk kepada kata 
sukarelawan/su·ka·re·la·wan/ /sukarelawan/ n orang yang melakukan 

sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). 

Pendek kata, istilah relawan telah menjadi wacana yang sangat kuat 

ditengah-tengah masyarakat dimana Relawan memiliki konotasi yang 
sangat positif di dalam masyarakat . Relawan dan aktivitasnya menjadi 

sebuah ge rakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat 

untuk menciptakan perubahan sosial. 

Merujuk dari pengertian diatas, maka Relawan Anti Narkoba dalam 

definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun 

perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu 
perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

Relawan Anti Narkoba adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara 
ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan 

dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang 

bahaya penyalahgunaan narkoba. 

E.  Sistematika 

Sistematika Pedoman Relawan Anti Narkoba ini terdiri atas: 

a.  Pendahuluan; 

b.  Relawan anti narkoba; 
c.  Rekrutmen relawan anti narkoba; 

d.  Asistensi penguatan relawan anti narkoba; 

e.  Mekanisme tugas dan tanggung jawab; 
f.  Evaluasi dan pelaporan; 

g.  Penutup. 

  



BABII 

RELAWAN ANTI NARKOBA 

 

A.  Asas, Prinsip Kerja, dan Fungsi Relawan Anti Narkoba 

1.  Asas Relawan Anti Narkoba Relawan Anti Narkoba bekerja 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2.  Prinsip Kerja Relawan Anti Narkoba  

 Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Anti Narkoba berpegang 

teguh pada prinsip utama yaitu keikhlasan, tanpa pamrih (altruistik}, 

professional, dan berintegritas. Maka, prinsip-prinsip tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

 lkhlas: 

 Relawan Anti Narkoba senantiasa bekerja secara tulus dalam 
memberikan lnformasi kepada masyarakat baik diminta maupun 

tidak diminta.  

 Altruistik : 
 Perilaku atau tindakan suka rela yang dilakukan oleh Relawan Anti 

Narkoba untuk menolong orang lain dalam memberikan lnformasi 

P4GN tanpa mengharapkan imbalan. 

 Profesional : 
 lnformasi narkoba yang disampaikan pada masyarakat harus 

tepat dan akurat agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. 

 lntegritas: 
 Relawan Anti Narkoba menjaga nama baik relawan.  

3.  Fungsi Relawan Anti Narkoba antara lain : 

a.  Sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan pengetahuan 
dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya narkoba; 

b.  Sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan 

program pencegahan secara mandiri; 

c.  Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat 

aktif dalam upaya pencegahan; 

d.  Sebagai fasilitator yang menjembatani Pemerintah Kabupaten 
Pesawaran melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan seluruh 

stakeholder. 

B.  Kriteria Umum Relawan Anti Narkoba Kriteria umum Relawan Anti 

Narkoba dideskripsikan sebagai berikut : 

1.  Laki -laki/perempuan berusia minimal12 tahun; 

2.  Sehat jasmani dan rohani ; 

3.  Berdomisilidi wilayah setempat, dibuktikan dengan surat keterangan 
dari Kelurahan/Kecamatan setempat; 

4.  Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dan dedikasi 

tinggi; 



5 .  Berkelakuan baik dan tidak terlibat organisasi terlarang; 

6.  Atas kesadaran sendiri dan bersedia secara sukarela; 

7.  Bebas narkoba dibuktikan melalui surat keterangan bebas narkoba 

(bila diperlukan); 

8.  Melalui sistem rekrutmen resmi; 

9.  Mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak 

lain; 

10. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam bidang 

Pencegahan Narkoba; 

11. Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum tindak pidana; 

12. Mengikuti asistensi penguatan; 

13. Memperoleh sertifikat dan PIN Relawan Anti Narkoba. 

C. Standar Kompetensi 

Relawan Anti Narkoba harus memiliki standar kompetensi, meliputi: 

1.  kompetensi teknis, sebagai berikut: 

a.  memiliki pengetahuan tentang narkoba dan permasalahannya; 
b.  memiliki pengetahuan tentang deteksi dini penyalahgunaan 

narkoba; 

c.  memiliki kemampuan komunikasi yang efektif; dan  

d.  kemampuan melakukan analisis lingkungan. 

2.  Kompetensi sosial kultural, sebagai berikut: 

a.  mampu membangun komunikasi dengan masyarakat; 

b. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan masalah 
pencegahan dan penanggulangan narkoba; 

c.  mampu mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat; 

d.  mampu memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. 

D.  Hak dan Kewajiban Relawan Anti Narkoba  

Keberadaan Relawan Anti Narkoba juga merupakan implementasi 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan 
kegiatan pencegahan Narkoba. Adapun hak dan kewajiban Relawan Anti 

Narkoba adalah sebagai berikut : 

1.  Hak Relawan Anti Narkoba antara lain : 

a.  Memperoleh Pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi 

dengan sertifikat yang terdaftar secara resmi; 

b. Bekerjasama dengan BNN Rl, BNN Provinsi, maupun BNN 

Kabupaten/Kota dalam mendukung aktivitas pencegahan sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

c.  Memperoleh pembinaan; 

d.  Dapat mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan. 

 

 

 



2.  Kewajiban Relawan Anti Narkoba antara lain : 

a.  Mentaati aturan yang berlaku sebagai Relawan; 

b. Menjalankan dan menyebarluaskan informasi pencegahan 

penyalahgunaan narkoba baik melalui tatap muka maupun kampanye 
dengan media; 

c.  Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan secara terkoordinir 

dan terarah; 

d.  Membantu pengembangan kegiatan Relawan Anti Narkoba dalam 

pembentukan citra positif, promosi kegiatan pencegahan, 

peningkatan kapasitas kinerja relawan; 

e.  Setiap Relawan Anti Narkoba wajib menjaga nama baik dan 

meningkatkan kualitas diri serta unit pembina; 

f.  Melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pesawaran; 

g.  Menjaga prinsip-prinsip sebagai Relawan Anti Narkoba. 

 

E.  Sanksi dan Penghargaan bagi Relawan Anti Narkoba 

1.  Sanksi 

 Relawan Anti Narkoba yang melanggar asas dan prinsip Relawan Anti 
narkoba dan aturan serta norma yang disepakati bersama dapat 

dikenakan sanksi: 

a)  Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, 
teguran tertulis, sampai dengan pemberhentian sebagai Relawan 

Anti Narkoba oleh Pembina Fungsi. 

b)  Sanksi hukum dapat diberikan kepada Relawan Anti Narkoba yang 
melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

2.  Penghargaan 

 Relawan Anti Narkoba yang telah berprestasi dalam upaya 

Pencegahan Narkoba dapat diberikan penghargaan. 

  



BAB III 

REKRUTMEN RELAWAN ANTI NARKOBA 

 

Tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah untuk 
memastikan terjadinya proses rekrutmen Relawan Anti Narkoba yang 

berkesinambungan dan berjalan sesuai dengan pola berjenjang yang berlaku. 

Relawan Anti Narkoba mempunyai peran untuk hadir di masyarakat 
melaksanakan tugas sebagai penyuluh narkoba dan melaksanakan kegiatan 

Kampanye Anti Narkoba hingga menggerakkan komponen masyarakat untuk 

mencegah penyalahgunaan narkoba secara mandiri maupun bersama-sama 
dengan BNN. 

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memberi kesempatan kepada 

Relawan Anti Narkoba untuk dapat mengembangkan jumlah Relawan Anti 
Narkoba baru guna memberi nilai tambah dalam pelayanan di masyarakat. 

Keberadaan Relawan Anti Narkoba akan membuka peluang pada 

ketersediaan sumber daya manusia yang berpotensi. Rencana rekrutmen 
dilakukan untuk memastikan ketersediaan Relawan Anti Narkoba, 

menciptakan Relawan Anti Narkoba potensial untuk dimobilisasi dan bermitra 

dengan BNN, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, serta stakeholder yang ada.  

Perekrutan diperlukan untuk mempertahankan kesinambungan anggota 
Relawan Anti Narkoba perlu memperhatikan kapasitasnya dalam menentukan 

rekrutmen anggota relawan anti narkoba karena setiap anggota berhak untuk 

mendapatkan proses pembinaan secara menyeluruh (sesuai siklus 
manajemen pembinaan relawan anti narkoba). Adapun rekrutmen Relawan 

Anti Narkoba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.  Tahapan Relawan Anti Narkoba 
 a.  Pendaftaran 

 b.  Wawancara 

2.  Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba 

3.  Penugasan 

Relawan Anti Narkoba yang telah mengikuti asistensi penguatan dan 

memperoleh sertifikat serta pin, akan bertugas pada wilayah domisili/ 
pendaftaran. 

Relawan Anti Narkoba melaksanakan kegiatan pencegahan berupa 

sosialisasi maupun menggerakkan komponen masyarakat untuk 

menggagas program pencegahan baik di lingkungan keluarga, kerja, 
pendidikan, maupun masyarakat. Penugasan ini merupakan bentuk 

implementasi dari komitmen Relawan Anti Narkoba sebagai penggerak. 

Bentuk Penugasan dalam kegiatan Pencegahan adalah sebagai : 

a.  Penyuluh; 

Menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 
 



b.  lnisiator; 
Sebagai inisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN)  

c.  Motivator; 

Dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/ 

mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) 

d.  Fasilitator 
Memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) ataupun sebagai penghubung antara masyarakat umum 
dengan BNN. 

 

D.  Pengiriman Data Relawan Anti Narkoba 

Semua data Relawan Anti Narkoba yang dimiliki harus tercatat dalam 

database Relawan Anti Narkoba yang ada Kabupaten Pesawaran. 

 

E.  Pendataan dan Pencatatan 

 

  



BABIV 

ASISTENSI PENGUATAN RELAWAN ANTI NARKOBA 

 

 
Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba merupakan aktivitas yang 

dilakukan setelah Relawan Anti Narkoba yang sudah dinyatakan lulus dari 

rangkaian seleksi. 

Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba mencakup segala usaha, tindakan 

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendidikan dan 

pelatihan, pengembangan kapasitas, pengerahan, serta pengendalian 
kegiatan kerelawanan. 

Ada berbagai bentuk pelatihan yang nantinya dapat diselenggarakan sesuai 

kebutuhan. Pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan teknis maupun 
non teknis.  

Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan waktu yang 

berlaku. Relawan Anti Narkoba inilah yang nantinya juga secara konsisten 
menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat di lapangan. 

Tujuan Asistensi Penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi 

(pengetahuan, sikap dan perilaku) dan integritas Relawan Anti Narkoba serta 
untuk meningkatkan kapasitas Relawan Anti Narkoba agar dapat bekerja 

dengan baik dan profesional, serta menunjukkan kinerja maksimal. 

Dengan kata lain, tujuan Asistensi ini untuk penguatan aspek kognitif 
Relawan Anti Narkoba mulai dari dasar pengetahuan tentang narkoba dan 

permasalahannya, konsepsi rehabilitasi, perspektif hukum hingga strategi 

komunikasi dalam melakukan penyuluhan dan upaya mendorong partisipasi 
aktif masyarakat melaksanakan kegiatan pencegahan berbasis kemandirian. 

Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh keahlian dan bakat lain Relawan Anti 

Narkoba yang dapat menunjang tugas sebagai relawan.  

Pada sesi ini juga diberikan lembar kuesioner pada para pengajar agar 

menjadi bahan evaluasi bagi panitia untuk menghadirkan tenaga pengajar 

yang berkualitas. Setelah dilaksanakan asistensi penguatan, Relawan Anti 
Narkoba akan mendapatkan sertifikat dan pin serta dilantik sebagai Relawan 

Anti Narkoba. 

 

A.  Ketentuan Umum 

1. Asistensi Penguatan diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan keterampilan teknis Relawan Anti Narkoba; 

2.  Relawan Anti Narkoba mengikuti kegiatan selama 2 hari ( atau dapat 
melebihi sesuai alokasi anggaran); 

3.  Ukuran berlangsung 1 Jam materi selama 45 menit; 

4.  Kegiatan Asistensi Penguatan ini menjadi salah satu persyaratan 
memperoleh sertifikat dan pin untuk bertugas sebagai Relawan Anti 

Narkoba. 

 
 



B.  Aspek-aspek Asistensi 

 Aspek Asi stensi yang dilakukan mencakup aspek : 

1.  Pembinaan Kepemimpinan; 

a.  Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan mandat utama, 
asas, prinsip kerja dan tanggung jawab Relawan Anti Narkoba; 

b.  Membangun komitmen bersama dalam Upaya Pencegahan 

Narkoba; 
c.  Mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian kegiatan kerelawanan; 

d.  Memimpin dan membangun kerjasama tim. 

2.  Pembinaan Kompetensi; 

Pengembangan kapasitas kompetensi Relawan Anti Narkoba 

dilaksanakan secara: 
a.  Bertahap, terarah dan berkesinambungan; 

b.  Proporsional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab  

c.  Peningkatan kompetensi dapat dicapai melalui berbagai cara, 
antara lain: Orientasi, Pendidikan dan pelatihan, Simulasi. 

3.  Pembinaan Jiwa Korsa dan Karakter 

a.  P embinaan jiwa korsa; 

b.  Pelaksanaan pembinaan dikembangkan berdasarkan prinsip-
prinsipdan aturan yang berlaku. 

4.  Kurikulum Asistensi Penguatan 

Materi yang akan disampaikan selama kegiatan Asistensi Penguatan 
adalah sebagai berikut: 

a. Penjelasan tentang Relawan Anti Narkoba (1 jp); 

b. Narkoba dan Permasalahannya (2 jp); 
c. Narkoba dalam Perspektif Hukum (1 jp) 

d. Pentingnya rehabilitasi (medis dan sosial), (1 jp); 

e. Penjegahan di lingkungan Pendidikan,Pekerja, dan Masyarakat 
(keluarga), (3 jp); 

f. Teknik Presentasi dan Komunikasi Efektif (4 jp); 

g. Teknik Pemanfaatan Media Komunikasi (2 jp); 
h. Rencana Aksi Pencagahan dan Simulasi (2 jp); 

Jumlah 16 jp. 

5.  Metode Asistensi Penguatan 

Metode yang digunakan dalam Asistensi Penguatan, antara lain : 
1.  Ceramah; 

2.  Tanya jawab; 

3.  Diskusi kelompok; 
4.  Praktek/simulasi; 

5.  Outbond (tentative). 

6.  Media Asistensi Penguatan 
Media yang digunakan selama Asistensi Penguatan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Modui/Bahan Ajar; 
2.  Bahan Diskusi; 

3.  Laptop/PC; 



4.  Layar & LCD proyektor; 
5.  Papan Flipchart dan Spidol; 

6.  Media pendukung lainnya. 

C.  Pembinaan Jaringan Relawan Anti Narkoba 

Pembinaan jaringan Relawan Anti Narkoba dilaksanakan melalui: 

1.  Forum Relawan Anti Narkoba; 

Forum Relawan Anti Narkoba merupakan bagian dari kebijakan st 
rategis pembinaan Anti Narkoba. Forum Relawan Anti Narkoba 

berfungsi sebagai sarana menjalin komunikasi dan koordinasi 

berkelanjutan antar relawan di seluruh Indonesia. 

Forum ini membantu organisasi induk Anti Narkoba dengan 

memberikan gagasan, pemikiran, saran dan pendapat bagi 

pengembangan manajemen relawan secara berkesinambungan. 

Forum Relawan Anti Narkoba dapat sebagai wahana mediasi untuk 

membantu penyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi serta 

kelembagaan relawan. Forum Relawan Anti Narkoba dibina oleh 
masing-masing BNN sesuai dengan wilayah kerjanya. 

2.  Pembuatan Media Sosial Relawan Anti Narkoba 

Komunikasi antar Relawan Anti Narkoba merupakan hal yang penting, 

terutama untuk saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi 
dalam menjalankan tugas. Upaya meningkatkan komunikasi antar 

relawan dapat dicapai melalui pengembangan buletin, milis relawan, 

atau media-media serupa lainnya yang mudah diakses Relawan Anti 
Narkoba. 

 

  



BABV 

MEKANISME TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

 
Mekanisme tugas dan tanggung jawab ini dilakukan sebagai bentuk 

pemantauan, pendampingan, pembinaan, serta memastikan Relawan Anti 

Narkoba berjalan di Kabupaten Pesawaran. 

Secara terperinci, deskripsi mekanisme tersebut sebagai berikut : 

1.  Membangun koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi terkait di tingkat 

kabupaten/kota dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba; 

2.  Melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

3.  Memberikan Asistensi Penguatan dan pengukuhan Relawan Anti Narkoba; 

4.  Melakukan pengelolaan dan pengembangan; 

5.  Memberdayakan Relawan Anti Narkoba untuk fasilitas. 

 

  



BABVI 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

A.  Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana 

efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan Relawan Anti Narkoba. 

Evaluasi membantu untuk mendapatkan informasi secara sistematis. Hal 
ini membantu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan 

kegiatan. 

1.  Tujuan Evaluasi 

 Evaluasi dilakuan bertujuan untuk: 

a.  Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan 

proses jalannya kegiatan Relawan Anti Narkoba; 
b.  Menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

Relawan Anti Narkoba; 

c.  Memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan yang 
ditemukan; 

d.  Memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan 

keberlanjutan; 
e.  Memberikan bermanfaat pembelajaran keputusan. 

2.  Lingkup Evaluasi informasi yang kredibel, dan memungkinkan adanya 

dalam fungsi pengambilan 

a.  Kebijakan tentang pembinaan Relawan Anti Narkoba; 

b.  Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan Relawan 

Anti Narkoba; 
c.  Sarana dan prasarana pendukung pembinaan Relawan Anti 

Narkoba; 

d.  Proses manajemeri Relawan Anti Narkoba. 

3.  Waktu Evalusi 

Evaluasi keseluruhan dilakukan secara berkala 3 bulan sekali dalam 

setiap tahunnya 

4.  Pelaksana Evaluasi 

Pelaksana evaluasi adalah Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pesawaran. 

5.  Langkah-langkah Evaluasi 
a.  Menyusun kerangka acuan pelaksanaan evaluasi; 

b.  Memastikan bahwa pelaksana telah memahami kebijakan dan 

rencana strategi serta rencana kerja Relawan Anti Narkoba; 
c.  Melakukan pencatatan terhadap perkembangan, kenda la dan 

pencapaian target; 

d.  Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi; 
e.  Menginformasikan kepada pengambil kebijakan untuk kegiatan 

tindaklanjut. 



6.  Metode Evaluasi 
a.  Koordinasi rutin; 

b.  Kunjungan lapangan berkala; 

c.  Pengamatan kerja harian; 
d.  Pengkajian eksternal; 

e.  Wawancara mendalam; 

f.  Diskusi kelompok terfokus; 
g.  Survei pengumpulan data; 

h.  Laporan dan dokumentasi 

7.  Tindak Lanjut Evaluasi 
1.  Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu 

yang akan datang; 

2.  Untuk melakukan perbaikan kegiatan. 

B.  Pelaporan 

Pelaporan yaitu kegiatan untuk menyampaikan tentang proses dan hasil 

pelaksanaan kegiatan. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat 
Relawan Anti Narkoba sampai tingkat pusat. Pelaporan ini harus dibuat 

sederhana dan seringkas mungkin. 

1.  Tujuan Pelaporan 

a.  Untuk mengikuti keadaan dan perkembangan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Relawan Anti Narkoba; 

b.  Untuk menentukan hambatan-hambatan dan masalah yang harus 

segera diselesaikan; 
c.  Untuk mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah yang muncul. 

2.  Waktu Pelaporan 
Relawan Anti Narkoba melaporkan aktivitasnya pada setiap awal 

bulan minggu pertama; 

3.  Langkah-langkah Pelaporan 
a.  Menyusun kerangka acuan pelaksanaan pelaporan; 

b.  Memperhatikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam 

pelaporan; 
c.  Menyempurnakan, membaca dan memeriksa kembali laporan 

yang telah dibuat. 

4.  Metode Pelaporan 

Metode pelaporan ada lah melalui form tertulis yang dilakukan sesuai 
format yang ada di lampiran pedoman ini. 

5.  Tindak Lanjut Pelaporan 

a.  Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu 
yang akan datang; 

b.  Sebagai arsip/data pendukung laporan. 

 

  



BABVII 

PENUTUP 

 

Demikian Pedoman Relawan Anti Narkoba ini disusun agar dapat dijadikan 
kerangka acuan penyelenggaraan Relawan Anti Narkoba di Kabupaten 

Pesawaran sehingga dapat berjalan dengan efisien, efektif dan dapat 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 

Pedoman ini dikatakan berhasil apabila apa yang disampaikan di dalam buku 

ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya maupun 

pengambil kebijakan dalam rangka perekrutan sampai pembinaan Relawan 
Anti Narkoba. 

 

Gedong Tataan,     Juni 2022 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pesawaran, 

 
 

 

TOTO SUMEDI, S.Sos., M.M. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19670902 198901 1 001 

  

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



















 


