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KATA SAMBUTAN 

Puji syukur ke hadiratTuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya 

buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN 

Provinsi Dan BNN Kablipaten/Kota dapat diselesaikan. Pedoman 

ini berisikan : Pengetahuan Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi 

Pecandu, Penyalah Guna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota 

Dalam Bidang Rehabilitasi. 

Kami selaku Deputi Rehabilitasi menyambut baikPedoman ini, pedoman 

ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan kerja bagi para petugas 

rehabilitasi pada kantor BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Dengan 

tersedianya pedoman ini diharapkan pelaksanaan layanan rehabilitasi 

kepada pecandu dan penyalah guna narkotika dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan. 

Kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik 

sebagaimana mestinya, agar pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi 

kepada pecandu ataupun penyalah guna Narkotika dapat memberikan 

hasil yang optimal. 

Deputi Rehabilitasi 

Badan Narkotika Nasional 

dr. Diah Setia Utami, Sp. KJ, MARS 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa buku Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN 

Kabupaten/Kota telah selesai disusun dengan baik. Buku pedoman 

ini memberikan kita informasi dan penjelasan tentang Pengetahuan 

Dasar Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalah Guna Dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 

Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi jajaran BNN Provinsi 

dan BNN Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas dan fungsi 

di bidang rehabilitasi, sehingga koordinasi dan komunikasi kerja 

struktural antara BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota dapat 

berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing tingkatan 

struktural. 

Kiranya buku pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, 

agar pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi kepada pecandu ataupun 

penyalah gun a Narkotika dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana 

tugas dan fungsi masing-masing struktural dalam lingkup kerja 

kelembagaan Badan Narkotika Nasional. 

Kami memberikan penghargaan bagi semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Dan Tugas Dalam Fungsi 

Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota ini. Tentunya 

pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan 
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tinjauan ulang secara berkala guna perbaikan dan penyempurnaan 

pada waktu yang akan datang. 

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi 

Komponen Masyarakat 

Deputi Bidang Re_tlabilitasi BNN Rl 

o .. �o 
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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Estimasi penyalah gun a narkotika di Indonesia pada tahun 2014 

sebesar 2,18% a tau sekitar 3,8 s.d. 4 juta penyalah guna. Dengan 

rincian kriteria penggunaan narkotika sebagai berikut: coba pakai/ 

rekreasional!situasional berjumlah 1 .624.026orang (20, 1 9%), teratur 

pakai berjumlah 1.455.232 orang (18,09%), pecandu bukan suntik 

875.248 orang (10,88%), dan pecandu suntik 67.722 (0.84%) (BNN, 

2014). Estimasi jumlah penyalah guna yang butuh direhabilitasi 

tahun 20 14 sebanyak 280 ribu orang, dan diperkirakan tahun 2030 

sebanyak 230 ribu orang (BNN, 2014). 

Namun demikian, tidak semua pecandu mendapat akses 

layanan dan terapi rehabilitasi yang dibutuhkan. Menurut data 

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN pada tahun 2013 hanya sejumlah 

6.111 orang yang mendapatkan akses layanan, dengan jumlah 

terbanyak pada kelompok usia 26 - 40 tahun yaitu sebanyak 

3.916 orang. Adapun jenis narkoba yang paling banyak digunakan 

berdasarkan pecandu yang direhabilitasi adalah heroin (1 .695 

orang), shabu (1 .649 orang), ganja (1 .243 orang), ekstasi (282 orang) 

dan opiat (195 orang) (BNN, 2014). 

Tingginya angka prevalensi tersebut, idealnya harus diikuti 

dengan ketersediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi untuk 

memudahkan alur layanan, baik yang dikelola oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri 

dimana menggerakkan pemerintah maupun masyarakat dalam 

penyediaan layanan rehabilitasi bukan merupakan hal yang 

mudah. Selain itu rehabilitasi merupakan kegiatan yang spesifik 
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dan membutuhkan keahlian tertentu. 

Menurut pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas 

meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan kemampuan 

dilakukan antara lain melalui pemberian penguatan, dorongan, 

atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah 

maupun masyarakat. Secara vertikal, BNN didukung oleh BNNP 

ditingkat propinsi dan BNN K!Kota di tingkat Kabupaten/Kota agar 

penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat 

berjalan dengan baik, memenuhi prinsip rehabilitasi bagi penyalah 

guna narkotika. 

Untuk keperluan tersebut, disusunlah Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ 

Kota sebagai acuan bagi (BNN Provinsi/ BNN Kabupaten/Kota) 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan teknis rehabilitasi 

di wilayahnya. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. 

2. Tujuan 

Sebagai pedoman bagi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota 

dalam: 

a. memahami kebijakan umum dan penyelenggaraan program 

rehabilitasi; 
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b. melakukan tugas dan fungsi rehabilitasi BNN Provinsi dan 

BNN Kabupaten/Kota. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. 

ini meliputi: 

1. penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban 

penyalah guna narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau; dan 

2. pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi BNN Provinsi dan 

BNN Kabupaten/Kota. 

D. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 

7 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Badan Narkotika Nasional; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan 

Napza; 
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9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Rehabiitasi Narkotika Komponen Masyarakat; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nom or 2415/ 

MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, 

Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika; 

11. Peraturan Menteri Sosial No 03 Tahun 2012 tentang Standar 

Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika 

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkotika; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 

15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor6Tahun 2014 

tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi 

Narkotika Komponen Masyarakat; 

16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional; 

1 7 .  Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 

Rehabilitasi, yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Maret 

2014; 
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18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 ten tang 

Penyelenggaraan dan Proses Hukum; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 402 Tahun 2014 tentang 

lnstitusi Penerima Wajib Lapor; 

20. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 

20 14 ten tang Pedoman Pembentukan Organisasi lnstansi 

Vertikal Badan Narkotika Nasional; 

21. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ 

Kota; 

22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga 

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 5osial yang Diselenggarakan 

oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat. 

E. TERMINOLOG/ 

1. Rehabilitasi berkesinambungan: suatu proses perawatan, 

pengobatan dan dukungan secara komprehensif dan 

berkesinambungan. 

2. Rehabilitasi dalam proses hukum: penerima layanan 

pemulihan yang diwajibkan sebagai konsekuensi hukum. 

3. Detoksifikasi medis: salah satu tahapan awal dalam proses 

pemulihan bagi para pecandu narkoba yang memberikan 

layanan medis untuk memberhentikan proses kecanduan 

beserta akibat yang ditimbulkan serta penatalaksanaan 

pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien (pasien}. 

4. Layanan: cara atau metode yang memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan kesejahteraan klien. 

S. Layanan komprehensif: cara atau metode pelayanan yang 
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diberikan kepada klien (pasien) secara lengkap dan sesuai 

kebutuhan tiap klien (pasien). 

6. Legalitas formal: persyaratan yang wajib dimiliki oleh setiap 

lembaga untuk menjalankan layanan rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. 

7. Lembaga rehabilitasi: lembaga rehabilitasi medis dan 

lembaga rehabilitasi sosial. 

8. Lembaga rehabilitasi medis: fasilitas pelayanan kesehatan 

yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban 

penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

9. Lembaga rehabilitasi sosial: tempat atau panti yang 

melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban 

penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika yang 

ditetapkan oleh Menteri Sosial. 

10. Modalitas terapi: berbagai macam jenis dan model layanan 

yang diterapkan oleh penyedia layanan dan disediakan bagi 

para klien (pasien) yang bertujuan untuk menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba. 

11. Psikotropika: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bu

kan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh se

lektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan 

khas pada aktivitas mental dan perilaku. 

12. Narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri 

dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
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13. Pecandu narkotika: orang yang menyalahgunakan narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara 

fisik maupun psikis. 

14. Ketergantungan narkotika : kondisi yang ditandai oleh 

dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus 

dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek 

yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau 

dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis 

yang khas. 

15. Rawat inap: pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) 

secara intensif dimana klien (pasien) dinilai patut untuk tinggal 

didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu 

tertentu 

16. Rawat jalan: pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) 

secara intensif dimana klien (pasien) tidak diharuskan menginap 

didalam tempat yang memberikan layanan 

17. Rehabilitasi: suatu proses pemulihan klien gangguan 

penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek 

maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk 

mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat 

18. Pascarehabilitasi: Pascarehabilitasi adalah tahapan 

pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalah guna, 

korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika setelah 

menjalani rehabilitasi medis dan sosial dan merupakan bagian 

yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi. 

19. Rehabilitasi medis: adalah suatu proses kegiatan terapi 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkotika dari 

ketergantungan narkotika. 

20. Rehabilitasi sosial: adalah suatu proses kegiatan pemulihan 

secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan 
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pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

21. Peningkatan kemampuan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan seperti upaya memberikan penguatan, 

dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya. 

22. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa 

pembinaan dan peningkatan program kepada lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan 

oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. 

23. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk 

komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun 

masyarakat. 

24. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan 

terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun 

masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya 

mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian izin. 
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BABII 

PENGETAHUAN DASAR 

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BAGI PECANDU, 

PENYALAH GUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

A. Latar Belakang 

Dalam berbagai buku teori tentang gangguan penyalahgunaan 

narkotika, istilah rehabilitasi medis dan sosial tidak dikenal. Yang 

dikenal adalah terapi dan rehabilitasi (treatment and rehabilitation). 

Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berdasarkan pada tugas 

pokok dan fungsi dua kementerian yang dimiliki Indonesia yaitu 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, 

penggunaan istilah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih 

terus digunakan hingga saat ini, sekalipun pada praktiknya satu 

sama lain sa ling melengkapi, dimana penyelenggaraan rehabilitasi 

medis biasanya menerapkan pula intervensi psikososial, sementara 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial seringkali membutuhkan 

rujukan medis. 

Secara teoritis, penyelenggaraan rehabilitasi harus bersifat 

komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial 

(biopsikososial). Oleh karena itu rehabilitasi hendaknya tidak 

hanya fokus pada masalah penggunaan narkotika semata-mata, 

melainkan juga mengakomodasi masalah psikologis dan sosial 

seseorang seperti peningkatan rasa percaya diri, kemampuan 

komunikasi yang efektif hingga bimbingan untuk hidup yang 

lebih produktif. Rehabilitasi diharapkan juga memberi perhatian 

pada kondisi penyakit lain yang mung kin diderita oleh pengguna, 

misalkan mendorong yang bersangkutan mengakses pengobatan 

HIV, tuberkulosis, hepatitis dan infeksi lainnya. 
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Penyelenggaraan rehabilitasi secara ideal dilaksanakan secara 

terintegrasi, multidisiplin serta berkesinambungan. Dengan 

konsep ini, penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada 

di dalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan 

tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial 

yang telah ada sebelumnya. Selain itu rehabilitasi terintegrasi 

memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang 

dapat mendukung kebutuhan biopsikososial pengguna. 

Dengan demikian diharapkan proses pemulihan dapat berjalan 

berkesinambungan mulai dari kebutuhan pemulihan fisik hingga 

kebutuhan peningkatan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja. 

Sementara itu, penyelenggaraan rehabilitasi akan lebih optimal 

apabila ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) dengan 

berbagai disiplin ilmu seperti: dokter, perawat, psikolog, pekerja 

sosial, konselor adiksi serta berbagai tenaga kesehatan/ ilmu 

perilaku lainnya. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh satu lembaga 

diharapkan dapat melakukan kerjasama/ jejaring dengan lembaga 

lainnya. 

Penyelenggaraan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara 

sukarela maupun terkait proses hukum. Untuk penanganan 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terkait proses 

hukum dilaksanakan sejak tahapan penyidikan, penuntutan dan 

pengadilan sehingga pecandu dan korban penyalahgunaan 

Narkotika dapat direhabilitasi selama proses hukum berjalan. 

ditempatkan di pusat rehabilitasi agar dapat menjalankan program 

pemulihan berdasarkan rekomendasi tim asesmen (Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 2011 pasal (13) ayat 4). Selanjutnya 

penyelenggaraan rehabilitasi dalam proses hukum mengacu 

pada Peraturan Bersama Mahkumkjakpoi-Kemenkes-Kemensos

BNN, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 
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2014 tentang Tata Car a Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke 

Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Proses 

Hukum. 

B. Penyelenggaraan Rehabilitasi 

Penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah 

guna narkotika yang menjadi tugas Badan Narkotika Nasional 

sesuai dengan Peraturan Presiden No 23/2010 adalah penyalah 

guna, dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 

Penyelenggaraan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi 

harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Kementerian 

Kesehatan dalam hal penyelenggaraan rehabilitasi medis, atau 

Kementerian Sosial dalam hal penyelenggaraan rehabilitasi sosial, 

berdasarkan usulan dinas/instansi terkait. Bagi lembaga milik 

instansi pemerintah lain yang difungsikan sebagai penyelenggara 

rehabilitasi harus disertai rekomendasi BNN. Penyelenggaraan 

rehabilitasi medis mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi 

Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 201 1 

tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial 

mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 

tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga 
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Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya. 

C. Tahapan Rehabilitasi 

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdiri dari beberapa tahapan, 

meliputi: 

a. Skrining dan/atau Asesmen; 

b. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi; 

c. Pelaksanaan rehabilitasi; dan 

d. Pelaksanaan pascarehabilitasi. 

Skrining merupakan suatu proses mengidentifikasi ada atau 

tidaknya penggunaan narkotika pada diri seseorang melalui 

wawancara, observasi, lapor diri (self report) dan uji sampel 

biologis. lnstrumen skrining yang didasarkan pada wawancara 

dan umum dipakai di Indonesia adalah Alcohol Substance use and 

Smoking Involvement Screening and Test (ASSIST )  yang dikeluarkan 

oleh WHO. Uji sam pel biologis yang sering digunakan di I ndonesia 

adalah tes urin (urinalisis). Namun demikian, urinalisis merupakan 

pemeriksaan penunjang yang membutuhkan proses wawancara 

terlebih dahulu dan tidak bisa digunakan sebagai penentu 

diagnosis. 

Asesmen ditujukan untuk menilai derajat masalah yang 

dihadapi oleh pengguna dalam en am aspek utama yaitu: 

a. status kesehatan; 

b. status pekerjaan/dukungan hidup; 

c. riwayat penggunaan narkotika; 

d. riwayat sosial/keluarga; 

e. riwayat psikiatri; dan 

f. riwayat keterlibatan dengan hukum. 
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lnstrumen asesmen yang banyak digunakan di Indonesia 

adalah Addiction Severity Index (ASI) yang telah diadaptasi dari 

versi asli terbitan Treatment Research Institute (TRI) University of 

Pennsylvania. 

Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi harus didasari 

oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian 

pengguna mungkin memerlukan terapi medis, sebagian lainnya 

tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat 

jalan, sementara yang memiliki masalah lebih berat mungkin 

memerlukan rawat inap. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi diuraikan pada sub 

bab selanjutnya. 

D. Pelaksanaan rehabilitasi 

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi jenis layanan berupa rawat inap 

dan/atau rawat jalan. 

a. Rawat Jalan 

Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban 

penyalah guna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna 

ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi 

meliputi pemberian terapi simtomatis, terapi terkait kondisi 

fisik!psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan 

mempertahankan kondisi pemulihannya. 

Pelayanan rehabilitasi rawat jalan terdiri dari : 

1) Pelayanan Rawat Jalan Non Rumatan 

Layanan rawat jalan non rumatan ini bertujuan membantu 

klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas narkotika 

(abstinensia) dan memulihkan fungsi fisik, psikologis dan 

sosial. 
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Terapi yang dapat dilakukan di rawat jalan yaitu : 

a) Terapi simtomatik 

b) Konseling adiksi (konseling individu, keluarga, 

kelompok, dll) 

c) Motivational interviewing (motivational enhancement 

therapy) 

d) Pencegahan kekambuhan 

e) Rujukan pelayanan spesialistik 

f) Cognitive Behaviour Therapy 

g) Terapi Vokasional 

h) Kelompok dukungan keluarga (Family Support Group) 

i) Pskoedukasi 

2) Pelayanan Rawat Jalan Rumatan 

Terapi rumatan bertujuan untuk mengurangi dampak 

buruk akibat penyalahgunaan narkotika terutama HIV dan 

Hepatitis B/C diantara pengguna narkotika suntik. Ada 2 

jenis terapi rumatan yang lazim digunakan di Indonesia 

yaitu: 

a) Progam Terapi Rumatan Metadon (PTRM) merupakan 

program pemerintah. Metadon adalah Opiat Sintetik 

bersifat agonis berbentuk cair dan diberikan kepada 

pengguna opiat dengan dosis awal 20 mg serta 

ditingkatkan secara bertahap sampai terjadi kesesuaian 

dengan kebutuhan individu. Pelaksanaan PTRM lebih 

lanjut mengacu pad a Permenkes 57 Tahun 2013. 

b) Terapi Rumatan Buprenorfina dilaksanakan oleh dokter 

terlatih. 

Buprenorfin memiliki sifat partial agonist; potensi kuat 

dengan cara kerja 24 jam pada dosis lazim dan 12 jam 

Ill PEDOMAN PELAKSANMN TUGAS DAN FUNGSI REHAB/LffASI BNN PROVINS/ DAN BNN KABUPATEN!KOTA 



pada dosis minimal; pemberian secara sublingual; 

tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 2 mg dan 8 

mg. 

b. Rawat I nap 

Layanan rehabilitasi rawat inap diberikan kepada Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan tingkat penggunaan 

sedang sampai berat berdasarkan rencana terapi sesuai hasil 

asesmen. 

Layanan rawat inap meliputi: 

1) Rawat I nap Jangka Pendek 

Layanan rawat inap jangka pendek dilaksanakan pada 

kriteria penggunaan tingkat sedang dan berat dengan 

dengan kondisi klien produktif, adanya dukungan 

keluarga, tidak ada penyakit penyerta yang membutuhkan 

perawatan secara intensif. 

Layanan rawat inap jangka pendek dilaksanakan 2-3 bulan 

di lembaga rehabilitasi. 

2 )  Rawat I nap Jangka Panjang 

Layanan rawat inap jangka panjang dilaksanakan pada 

kriteria penggunaan tingkat berat dengan kondisi pasien 

kurang produktif, dukungan keluarga kurang, serta adanya 

penyakit penyerta yang membutuhkan perawatan secara 

intensif. 

Layanan rawat inap jangka panjang dilaksanakan paling 

sedikit 6 (enam) bulan di lembaga rehabilitasi. 

E. Pelaksanaan Pascarehabilitasi 

Pelaksanaan pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan 

lanjutan yang diberikan kepada penyalah guna, pecandu, dan 
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korban penyalahgunaan narkotika setelah menjalani rehabilitasi 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. membimbing klien penyalah guna, pecandu, dan korban 

penyalahgunaan narkotika dalam mengembangkan pribadi 

yang mandiri dan tangguh terhadap godaan untuk tidak 

menyalahgunakan narkotika kembali serta mampu memelihara 

pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (relapse); 

b. mempersiapkan klien penyalah guna, pecandu, dan korban 

penyalahgunaan narkotika agar mampu menjalankan fungsi 

sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya; 

c. memfasilitasi klien penyalah guna, pecandu, dan 

korban penyalahgunaan narkotika untuk menggali dan 

mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar 

dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi; dan 

d. mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial 

(destigmatisasi). 
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BAB III 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI REHABILITASI 

BNN PROVINSI DAN BNN KABUPATEN/KOTA 

Berdasarkan pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional memiliki tugas 

meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna 

menunjang kualitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat agar keberlangsungannya tetap terjaga. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi BNNP dan BNN Kabupaten/ 

Kota meliputi : 

1. Pemetaan Wilayah 

Pemetaan wilayah secara umum merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat mengenai 

gambaran komunitas, infrastruktur, demografi, kelompok-kelompok 

yang ada, masalah kesehatan dan lain-lain. 

Secara khusus pemetaan wilayah dalam upaya pelaksanaan 

rehabilitasi meliputi: lokasi lembaga rehabilitasi, layanan yang 

tersedia, sarana dan prasarana, legalitas formal, sumber daya 

man usia, dan anggaran. 

Pemetaan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, visitasi, 

kajian laporan dan/atau pengisian kuesioner. Hasil pemetaan 

berupa kesimpulan kebutuhan dan kondisi lembaga rehabilitasi. 

Selanjutnya, setelah lembaga tersebut lulus verifikasi untuk 
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memperoleh dukungan, maka lembaga tersebut akan mendapatkan 

peningkatan kemampuan berdasarkan prioritas kebutuhan dan 

kondisi lembaga. 

2. Jejaring Kerja 

Salah satu upaya untuk mendukung BNNP dan BNNK!Kota dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah dengan membangun 

jejaring kerja dengan kementerian, lembaga serta instansi terkait. 

Jejaring kerja adalah suatu bentuk kerjasama terpadu antara dua 

belah pihak atau lebih untuk memperoleh hasil yang serasi, sinergis, 

terpadu dan sistematis. 

a. Tujuan membangun jejaring kerja 

1) Peningkatan kemampuan melalui serangkaian kegiatan 

seperti penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada 

lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial lembaga yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 

2) Peningkatan akses layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial. 

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

rehabilitasi medis dan/atau sosial. 

4) Peningkatan mutu layanan 

b. Jejaring Kerja dengan Kementerian, lembaga serta instansi terkait 

Kementerian, lembaga serta instansi yang dapat menjadi jejaring 

kerja BNNP dan BNNK/Kota antara lain : 

1) Jejaring Kerja pada tingkat BNNP 

a) Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Kerjasama dan koordinasi terkait dengan penyediaan 

saran a dan prasarana penyelenggaraan layanan rehabilitasi. 
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• Dinas Kesehatan Provinsi 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

rehabilitasi medis pecandu,dan korban penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau, meliputi 

pemetaan lembaga, pembinaan teknis dan standarisasi, 

peningkatan kapasitas, koordinasi layanan rujukan, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi / IPWL. 

• Dinas Sosial Provinsi 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Sosial 

Provinsi diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau meliputi 

pemetaan lembaga, pembinaan teknis dan standarisasi, 

peningkatan kapasitas, koordinasi layanan rujukan, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi/IPWL. 

• Dinas Tenaga kerja Provinsi 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi terkait pelaksanaan program pascarehabilitasi. 

b) Kanwil Kumham 

Kerjasama dan koordinasi dengan Kanwil Kumham 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi 

pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau yang berada di dalam rumah 

tahanan, lembaga pemasyarakatan dan bapas. 

c) Kejaksaan Tinggi (Kejati) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dalam 
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penyelenggaraan rehabilitasi terkait dengan penanganan 

pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau dalam proses hukum, 

penyalahguna yang sudah mendapat status hukum 

pengadilan dan membantu dalam menentukan lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau 

yang sudah mendapat putusan pengadilan. 

d) Kepolisian Daerah (Polda) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi terkait penanganan 

pecandu,dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau dalam proses hukum, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi/IPWL, serta 

intervensi rehabilitasi medis bagi penyalah guna narkotika 

yang sedang dalam proses penyidikan. 

e) Komando Daerah Militer (Kodam) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Komando Daerah Mil iter 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi terhadap personil 

yang terlibat masalah penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau. 

f) Lembaga Rehabilitasi Medis/Sosial 

Koordinasi dengan lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi so sial terkait dengan verifikasi penyelenggaraan 

layanan rehabilitasi pecandu, dan korban penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 
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kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau. Lembaga 

rehabilitasi yang dimaksud adalah lembaga rehabilitasi 

dengan kepemilikan tingkat pusat/vertikal. 

2) Jejaring Kerja pada tingkat BNNK!Kota 

a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Suku Dinas 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan rehabilitasi, 

meliputi pemetaan lembaga rehabilitasi medis pecandu, 

dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol 

dan tembakau, pembinaan teknis dan standarisasi, 

peningkatan kapasitas, koordinasi layanan rujukan, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi/IPWL. 

b) Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/ 

Kota dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi sosial 

pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau, meliputi pemetaan lembaga 

rehabilitasi sosial, pembinaan teknis dan standarisasi, 

peningkatan kapasitas, koordinasi layanan rujukan, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi/IPWL. 

c) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 

Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten/ Kota terkait pelaksanaan program 

pascarehabilitasi. 

d) Kejaksaan Negeri (Kejari) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dalam 

penyelenggaraan rehabilitasi terkait dengan penanganan 
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pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau dalam proses hukum, 

penyalahguna yang sudah mendapat status hukum 

pengadilan dan membantu dalam menentukan lembaga 

rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau 

yang sudah mendapat putusan pengadilan. 

e) Kepolisian Resort (Pol res) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Resort 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi terkait penanganan 

pecandu,dan korban penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau dalam proses hukum, 

sosialisasi dan promosi layanan rehabilitasi/IPWL, serta 

intervensi rehabilitasi medis bagi penyalah guna narkotika 

dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau yang sedang dalam proses 

penyidikan. 

f) Komando Resimen (Korem) 

Kerjasama dan koordinasi dengan Komando Resimen Mil iter 

dalam penyelenggaraan rehabilitasi terhadap personil 

yang menjadi pecandu, dan korban penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau. 

g) Lembaga Rehabilitasi Medis/Sosial 

Koordinasi dengan lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosialterkaitdengan verifikasi penyelenggaraan 

layanan rehabilitasi pecandu,dan korban penyalahgunaan 
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narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau. Lembaga 

rehabilitasi yang dimaksud adalah lembaga rehabilitasi 

dengan kepemilikan tingkat kabupaten/kota. 

c. Tahapan membangun jejaring kerja 

Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk membangun 

jejaring kerja adalah sebagai berikut : 

1) Pemetaan Wilayah 

BNNP dan/atau BNNK/Kota melakukan pemetaan di 

wilayah sekitarnya maupun jangkauan yang lebih luas 

terhadap rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun 

masyarakat. 

2) Menggali dan mengumpulkan informasi 

Menggali informasi tentang tujuan, visi misi, ruang lingkup 

instansi. lnformasi ini berguna untuk menjajaki kemungkinan 

membangunjejaringkerjadalampenyelenggaraanrehabilitasi 

medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah maupun masyarakat. 

3) Menganalisis informasi 

Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selanjutnya 

kita menganalis dan menetapkan mana pihak-pihak yang 

perlu ditindaklanjuti untuk membangun jejaring kerja yang 

relevan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial. 

4) Penyusunan rencana kerja. 

Dalam penyusunan rencana kerja harus melibatkan lnstansi! 

Lembaga terkait sehingga semua aspirasi dan kepentingan 

setiap pihak dapat terwakili. Sebelum penyusunan rencana 



kerja tersebut dilakukan kesepakatan dari pihak yang akan 

berjejaring. 

5) Pelaksanaan 

Tahap ini adalah merupakan tahap implementasi dari rencana 

kerja yang sudah disusun terkait rehabilitasi medis dan/ 

atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lnstansi/ 

Lembaga. 

3. Peningkatan Kemampuan 

Jenis peningkatan kemampuan yang dapat diberikan oleh BNN 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Penguatan lembaga 

Penguatan yang dimaksud adalah proses memberikan bantuan 

berupa pembinaan dan peningkatan program kepada lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Jenis kegiatan penguatan lembaga : 

1) Pembinaan dan bimbingan teknis. 

2) Peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya 

manusia (SDM). 

3) Peningkatan kapasitas lembaga. 

4) Magang. 

5) Peningkatan mutu layanan. 

6) Peningkatan sarana dan prasarana. 

7) Pemberian dukungan layanan rehabilitasi dan 

pascarehabilitasi. 

Layanan rehabilitasi yang diberikan dukungan meliputi rawat 
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inap dan rawat jalan. Sedangkan untuk layanan Pascarehabilitasi 

meliputi: 

1) Program pendampingan; 

2) Program pengembangan diri; 

3) Terapi kelompok; dan 

4) Kelompok dukungan keluarga (family support group) 

b. Dorongan lembaga 

Dorongan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan dalam 

bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka 

memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Jenis kegiatan dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial diantaranya sebagai berikut : 

1) Seminar. 

2) Koordinasi antar pemangku kepentingan. 

3) Semiloka atau lokakarya. 

4) Dukungan asistensi/ konselor/ petugas pendamping. 

c. Fasilitasi lembaga 

Fasilitasi yang dimaksud adalah proses dalam memberikan 

kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah dan 

komponen masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi 

dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian ijin. 

Jenis kegiatan fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/ 

atau rehabilitasi sosial · yaitu pemberian rekomendasi dalam 

pengurusan ijin penyelenggaraan rehabilitasi dan mediasi 

penyelenggaraan terkait rehabilitasi. 
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Selanjutnya, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial mengacu pada Peraturan Kepala 

Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis 

Dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/ 

Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat. 

4. Pendanaan 

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan rehabilitasi rawat 

inap, rawat jalan dan/atau pascarehabilitasi yang dilaksanakan 

oleh pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sumbangan 

masyarakat; dan/atau sumber pendanaan yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Besaran dukungan anggaran mengacu pada Satuan Biaya Khusus 

dan/atau Satuan Biaya Masukan yang berlaku pada tahun berjalan 

yang disahkan oleh Menteri Keuangan atau pola tarif yang disahkan 

oleh pemilik! ketua lembaga. Rincian komponen biaya tersebut 

mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 

4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga 

Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan 

Oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat. 

Mekanisme pembayaran dukungan peningkatan kemampuan 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yaitu melalui 

LS (langsung), UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang 

Persediaan). Sedangkan, pendanaan penyelenggaraan rehabilitasi 

yang dilaksanakan oleh masyarakat berasal dari swadaya masyarakat 



dan bantuan lain yang bersifat legal dan tidak mengikat serta 

bantuan pembiayaan dari pihak lainnya. 

5. Pencatatan dan Pelaporan 

Dalam rangka membina dan menjamin mutu pelaksanaan 

layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan 

pencatatan dan pelaporan secara berkala dan berkesinambungan. 

BNNP dan BNNK/Kota dapat meminta pelaporan dari Dinkes/ 

Dinsos/Kanwil Kumham. Dalam hal data tidak tersedia di Dinsos/ 

Dinkes/Kanwil Kumham, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota 

dapat melakukan verifikasi di lembaga rehabilitasi/ pascarehabiltasi. 

Lembaga rehabilitasi wajib melakukan pencatatan dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan dukungan 

peningkatan kemampuan mengikuti aturan tata tertib administrasi 

yang berlaku. Pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri atas 

laporan bulanan dan laporan tahunan. 

Tujuan pencatatan dan pelaporan : 

a. Suatu alat untuk memantau layanan rehabilitasi, baik bagi 

kepentingan klien yang bersangkutan, maupun petugas 

lembaga yang melayani, serta pihak perencanaan dan penyusun 

kebijakan. 

b. Untuk memperoleh informasi semua klien yang masuk dan 

keluar tiap harinya. 

c. Untuk mengetahui jumlah klien pengguna narkotika masuk/ 

keluar/meninggal di lembaga perbulan dan pertahun. 

Adapun penjelasan di atas, adalah sebagai berikut: 

a. Pencatatan 

Pencatatan adalah cara yang dilakukan oleh petugas lembaga 
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untuk mencatat data klien rawat jalan dan/atau rawat inap 

lembaga rehabilitasi medis dan/atu sosial yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. Pencatatan antara lain : 

1) Jumlah klien narkotika yang memperoleh 

2) ldentitas pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 

adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif alkohol dan tembakau 

3) Jenis zat yang digunakan 

4) Lama pemakaian 

5) Cara pakai zat 

6) Diagnosa 

7) Jenis rehabilitasi yang dijalankan 

b. Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian 

informasi tertulis terhadap pencatatan telah dilakukan oleh 

petugas lembaga rehabilitasi medis dan/atu sosial yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada 

Kementerian/ instansi terkait secara bulanan dan tahunan. 

Jenis-jenis pelaporan : 

o Pelaporan bulanan 

Pelaporan bulanan rutin dari lembaga ke BNNP dan BNNK/ 

Kota merupakan laporan kegiatan layanan yang dilakukan 

lembaga selama satu bulan, sebagai hasil pengolahan data 

dari kumpulan pencatatan harian selama satu bulan. 

Pelaporan bulanan dari BNNP dan BNNK/Kota ke BNN 

merupakan hasil rekapitulasi yang dilakukan BNNP dan 

BNNK/Kota sebagai hasil pelaporan dari kumpulan pelaporan 

bulanan rutin setiap lembaga di wilayahnya. 

o Pelaporan tahunan 

Pelaporan tahunan dikirim ke Deputi Rehabilitasi BNN. 
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Penjelasan : 

Alur Pelaporan Tahunan Pengguna Narkotlka 

....... 

Garis panah hitam merupakan garis komando alur 

pelaporan. 

Garis panah putus·putus merupakiin garis koordlnasi 

laporan tembusan. 

Garis merah merupakan garis tertii it dukungan pemblayaan 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bertujuan untuk 

memantau perkembangan layanan rehabilitasi medis dan/ 

atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat, serta menetapkan langkah-langkah kegiatan 

selanjutnya untuk meningkatkan kualitas serta mutu layanan 

rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 

Monev dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan hasil monev 
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dapat digunakan untuk: 

1) Mengukur pencapaian keberhasilan program. 

2) Menyusun perencanaan pengembangan kualitas layanan. 

3) Menyusun perencanaan peningkatan jenis layanan. 

4) Menyusun perencanaan pengembangan perluasan jangkauan 

layanan. 

Pelaksanaan monev yang dilakukan BNNP dan BNN K/Kota pada 

Lembaga Rehabilitasi medis dan I atau sosial yang diselenggarakan 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat perlu berkoordinasi 

dengan instansi terkait. 

Bentuk koordinasi disesuaikan dengan penyelenggara layanan 

rehabilitasi, sebagai berikut : 

1. Layanan Rehabilitasi dibawah pembinaan Kemenkes/Dinas 

Kesehatan 

o Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ 

Kota 

o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari Dinas Kesehatan 

Propinsi/Kabupaten/Kota 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev 

disampaikan ke Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota 

sebagai bahan evaluasi. 

2. Layanan Rehabilitasi dibawah pembinaan Kemensos/Dinas Sosial 

o Koordinasi Dengan Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten/Kota 

o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari Dinas Sosial 

Propinsi/Kabupaten/Kota 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev 

disampaikan ke Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai 

bahan evaluasi. 

3. Layanan Rehabilitasi yang di selenggarakan oleh Kemenkumham 

o Koordinasi dengan Kanwilkumham 



o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari Kanwilkumham 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev 

disampaikan ke Kanwilkumham propinsi/ kabupaten/ kota 

sebagai bahan evaluasi 

4. Layanan Rehabilitasi yang di selenggarakan oleh Polri 

o Koordinasi Dengan Biddokes Polda/Polres setempat 

o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari Biddokkes 

Polda/Polres setempat 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev 

disampaikan ke Biddokes Polda/Polres setempat sebagai 

bahan evaluasi 

5. Layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh TNI 

o Koordinasi dengan Rindam setempat. 

o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari Rindam 

setempat. 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan monev 

disampaikan ke polda/polres setempat sebagai bahan 

evaluasi. 

6. Lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang diselenggarakan 

oleh Komponen Masyarakat 

o Perlu berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan izin 

penyelenggaraan layanan (Dinsos/Dinkes). 

o Pelaksanaan monev melibatkan petugas dari dinas sosial/ 

dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota 

o Aspek yang dilihat dalam melakukan monitoring dan evaluasi 

berupa: 

1) Legalitas lembaga : 

a) Akte notaris 

b) Tanda daftar lembaga. 

c) Surat keterangan domisili. 



d) ljin kementerian. 

e) NPWP. 

2) Sumber Daya Man usia : 

Profesionalisme petugas lembaga 

a) Pengetahuan dasar ketergantungan narkotika 

b) Keterampilan melakukan asesmen dan konseling 

adiksi 

c) Pengetahuan penatalaksanaan rehabiltasi berdasrkan 

jenis narkotika yang digunakan. 

3) Sarana dan prasarana 

a) Kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan 

standar pelayanan minimal. 

b) Kelayakan sarana prasarana dalam mendukung 

pelayanan. 

4) Pendanaan 

a) Penggunaan dana 

b) Ketepatan sasaran alokasi dana 

c) Sumber pendanaan lain 

5) Kelengkapan administrasi 

a) Formulir tentang perkembangan klien/program 

b) Memiliki Standar Operasional Program. 

o Rekomendasi yang ditemukan pada saat pelaksanaan 

monev disampaikan ke Dinas sosial provinsi/kabupaten/ 

kota sebagai bahan evaluasi 

• Adanya rekomendasi atas perkembangan program 

yang sedang dan telah dilaksanakan baik ditingkat 

pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk merencanakan 

kegiatan periode berikutnya, antara lain : pelaksanaan 

bimbingan teknis, advokasi, penguatan kelembagaan 

serta penyusunan kebijakan dan pengambilan 



keputusan guna perbaikan program; 

• Melakukan penilaian terhadap penyimpangan yang 

ditemukan dalam monitoring dan evaluasi sehingga 

dapat diarahkan dan dibina sesuai panduan yang telah 

ditetapkan. 

Peran pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

1) BNN di Tingkat Pusat 

• Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk 

teknis (juknis) monitoring dan evaluasi ; 

• Menyusun rencana kerja pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi ; 

• Merencanakan sistem monitoring dan evaluasi yang akan 

dijalankan; 

• Melaksanakan sosialisasi dan penguatan sistem monitoring 

dan evaluasi di tingkat Provinsi; 

• Menggandakan dan mendistribusikan juklak dan juknis; 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat Provinsi, 

dan melakukan uji petik ke tingkat Kabupaten/Kota serta 

melakukan koordinasi dengan Dinas/Lembaga tingkat 

Kabupaten/Kota setempat terkait dengan Kebijakan 

Pemerintah di bidang Rehabilitasi; 

• Menganalisa hasil monitoring dan evaluasi ; 

• Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk 

perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa yang akan 

datang; 

• Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi ; 

2) BNNP diTingkat Provinsi 

• Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka monitoring 

dan evaluasi ; 



• Menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka 

monitoring dan evaluasi; 

• Merencanakan program kerja pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi; 

• Melaksanakan sistem dan panduan penggunaan instrumen 

monitoring dan evaluasi yang telah disusun; 

• Melaksanakan sosialisasi dan penguatan sistem monitoring 

dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota; 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke tingkat 

Kabupaten/Kota dan melakukan koordinasi dengan Dinas/ 

Lembaga setempat terkait dengan Kebijakan Pemerintah di 

bidang Rehabilitasi; 

• Memeriksa pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi 

pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

• Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk 

perbaikan dan pengembangan program rehabilitasi di 

masa yang akan datang; 

• Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan monitoring dan 

evaluasi ke tingkat pusat. 

3) BNN Kab/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota 

• Menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka 

monitoring dan evaluasi; 

• Berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga setempat terkait 

dengan Kebijakan Pemerintah di bidang Rehabilitasi dalam 

rangka monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh 

tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi; 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Dinas/ 

lnstansi, Organisasi, dan komponen masyarakat; 
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• Menganalisa hasil monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan; 

• Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan ke tingkat Provinsi 

Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

1 � 
� \.:::::;./ 

Keterangan : 
T and a panah menunjukkan a/ur pe/aksanaan monitoring dan eva/uasi , 
angka menunjukkan tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, 
sedangkan tanda panah garis putus menunjukkan a/ur umpan balik. 
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BABV 

PENUTUP 

Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi BNN 

Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan acuan dalam melakukan 

pembinaan teknis terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Pedoman ini disusun selaras dengan upaya pemerintah 

dalam menjaga keberlangsungan lembaga rehabilitasi medis dan/ 

atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat sesuai dengan standar nasional pelayanan rehabilitasi mulai 

dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Ketersediaan pedoman 

ini mendukung strategi penanggulangan ancaman narkoba dalam 

rangka mewujudkan Indonesia emas 2045. 

Penyusunan pedoman ini masih banyak kekurangan dan untuk 

penyempurnaannya akan disesuaikan dengan implementasi di 

lapangan dan dinamika perkembangan permasalahan penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif alkohol dan tembakau. Selanjutnya diharapkan adanya saran 

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

layanan rehabilitasi narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya, kecuali bah an adiktif alkohol dan tembakau kepada masyarakat. 
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