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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ijin-Nya Pedoman Layanan 

Pascarehabilitasi Lanjut bagi Pecandu dan Karban Penyalahgunaan Narkoba di 

lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah selesai disusun. Pedoman ini 

merupakan suatu acuan bagi pelaksana layanan pascarehabilitasi lanjut di 

lingkungan BNN Pusat (BNN), BNN Provinsi (BNNP), dan tingkat BNN Kabupaten/ 

Kota (BNNK) dan lembaga lain baik lnstansi pemerintah maupun komponen 

masyarakat yang menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi lanjut bagi pecandu 

dan korban penyalahgunaan narkoba. Layanan Pascarehabilitasi lanjut merupakan 

suatu program yang kompleks, melibatkan berbagai profesi dengan metode yang 

berbeda-beda untuk setiap kondisi dan kebutuhan klien. Untuk itu diperlukan suatu 

pedoman dalam pelaksanaannya sehingga layanan dapat terlaksana dengan baik. 

Tersedianya pedoman layanan pascarehabilitasi lanjut ini diharapkan semua 

fasilitas rehabil itasi di lingkungan BNN khususnya dapat dan mampu melaksanakan 

layanan pascarehabilitasi lanjut dan dapat menjadi percontohan bagi instansi lain 

yang akan menyelenggarakan program Pascarehabilitasi. Selain itu, pedoman ini 

diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan , dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah menyelesaikan 

program rehabilitasi berkelanjutan. Kami berharap pedoman ini dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan di bidang 

rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. 

Jakarta, November 20t6 

Deputi Rehabilitasi BNN 

Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS 





KATA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat 
dan Hidayah-Nya serta atas kerjasama dari berbagai pihak telah berhasil disusun 
"Pedoman Layanan Pascarehabilitasi Lanjut~ sebagai salah satu upaya dalam 
rangka meningkatkan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban 
penyalahgunaan narkoba. 

Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang 
Rehabilitasi terus berusaha mengembangkan layanan dalam mendukung proses 
pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Saat ini layanan yang 
dikembangkan yaitu layanan pascarehabilitasi lanjut yang berguna untuk memonitor 
proses pemulihan klien setelah menjalani program rehabilitasi dan pascarehabilitasi. 

Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya pedoman layanan 
pascarehabilitasi lanjut. Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan 
layanan pascarehabilitasi lanjut. Saya berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh para penyelenggara layanan pascarehabilitasi sehingga mampu 
memberikan layanan yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Akhirnya saya mengucapkan selamat atas penerbitan pedoman ini. Kepada 
segenap narasumber, Tim penyusun dan Panitia saya menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih atas jerih payahnya dalam membantu penyusunan hingga 
penerbitan pedoman inL 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada 
kita semua dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari 
penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba serta bersama kita pulih . 

Jakarta, November 2016 

Kepala B an Narkotika Nasional 

~·-
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kasus penggunaan narkoba dan permasalahannya timbul semakin meluas 

dan meningkat setiap tahunnya . Tingginya angka penyalahgunaan tersebut 

tentunya membawa berbagai dampak dalam kehidupan individu yang juga 

akan berimbas pada kehidupan sosial. berbangsa dan bernegara . Pada tahun 

2015 diperkirakan terdapat 4.098.029 penduduk Indonesia berusia 10 - 59 

tahun (2.20%) yang pernah menggunakan narkoba dalam setahun terakhir 

baik dalam kategori coba pakai, teratur pakai hingga ketergantungan . Secara 

khusus estimasi mereka yang berada dalam kondisi ketergantungan adalah 

sebesar 986.348 orang , dimana kondisi ini biasa nya memerlukan terapi dan 

rehabilitasi. Sementara jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan 

pelayanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia tahun 2015 menurut 

data BNN adalah sebesar 70.831 orang yaitu hanya 7,2 % dari populasi 

pecandu yang diestimasikan dan yang mendapatkan layanan Pascarehabilitasi 

hanya sebesar 4.973 orang . Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia mengenai warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan 

yang terkait dengan tindak pidana narkotika tercatat sebanyak 47.231 orang. Dari 

data tersebut, dapat disimpulkan lebih dari 30% penghuni narapidana adalah 

kasus narkotika. Kategori narapidana dengan kasus na~kotika murni sebagai 

pecandu (UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebanyak 22.208 orang . 

(Data:Sistem Data Pemasyarakatan.ditjenpas 2016). Narapidana dengan kasus 

narkotika memerlukan rehabilitasi. Untuk mengatasi hal tersebut , sejak tahun 

2013 Kemenkumham bersama BNN menyelenggarakan rehabilitasi pecandu 

narkotika di lembaga pemasyarakatan 

Ada banyak alasan mengapa cakupan layanan rehabilitasi relatif kecil 

khususnya Pascarehabilitasi. Baik dari sisi ketersediaan layanan, utilisasi 

layanan, pendekatan yang digunakan, aksesibilitas maupun karakteristik khas 



dari kliennya sendiri. Dari sisi ketersediaan layanan, kapasitas lembaga 

rehabilitasi yang dimiliki pemerintah, swasta maupun masyarakat 

diestimasikan hanya dapat melayani 65.000 pengguna narkoba, baik metatui 

layanan rawat jalan maupun rawat inap. Ketersediaan layanan dan utilisasi 

alas layanan ini tidak sebanding dengan populasi pecandu yang mungkin 

membutuhkan terapi dan rehabilitasi hingga layanan Pascarehabilitasi. 

Masalah aksesibilitas juga menjadi masalah besar baik dari segi geografis, 

transportasi , biaya maupun waktu. Layanan yang terbatas sering dikeluhkan 

menjadi kendala yang besar dalam mengakses layanan rehabilitasi dan 

pascarehabilitasi. 

Dari sisi pecandu itu sendiri, terdapat karakteristik khusus yaitu umumnya 

tersembunyi atau menutup diri (hidden population) , sebagian tidak merasa 

dirinya bermasalah sehingga tidak memiliki keinginan untuk mengakses 

layanan rehabilitasi dan Pascarehabilitasi. Disamping hal tersebut di alas, 

masalah lain yang juga dirasakan saat ini adalah keterbatasan Sumber Daya 

Manusia yang memiliki kompetensi bidang rehabilitasi dan Pascarehabilitasi. 

SDM yang dilatih juga tidak otomatis siap melayani pecandu karena kendala 

minimnya pengalaman, persepsi negatif terhadap pecandu , dan imbalan yang 

diperoleh dianggap belum sesuai dengan resiko pekerjaan yang dijalani. 

Mengingat besarnya masalah terkait dengan layanan bagi penyalahguna 

diperlukan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan guna mengukur 

keberhasilan program yang telah diberikan. Bag i penyalahguna yang te lah 

selesai menjalani proses rehabilitasi dan pascarehabilitasi tentunya tidak 

mudah bagi mereka secara penuh diterima kembal i di lingkungan masyarakat, 

sehingga sangat diperlukan adanya layanan lanjutan yang mampu membina 

dan membimbing klien dalam melaksanakan fungsi sosialnya serta dalam 

proses pemulihannya. Dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi lanjut 

tersebut maka perlu disusun pedoman layanan yang mampu memberikan 

gambaran dan menjadi acuan dalam pelaksanaan layanan pascarehabilitasi 

lanjut yang sesuai dengan tatalaksananya. 



B. Dasar Hukum 

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

2. Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

3. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan . 

4. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

5. Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

6. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 

Nasional. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika . 

9. Peraturan Menteri Sosial Repubtik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang 

Standar Rehabilitasi Sosial Karban Penyalahgunaan Narkotika , Psikotropika 

dan zat adiktif lainnya. 

10. Permen Kumham No 12 Tahun 2013 tentang Asesment Resiko Dan 

Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. 

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika NasionaL 

12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang 

Perubahan kedua Alas Peraturan Kepala BNN nomor 03 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 

13. Perjanjian Kerjasama Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan 

Narkotika Nasional Oeputi bidang Rehabilitasi No:PAS-21.HM.05.02 tahun 

2013 tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika bagi 

Narapidana,Tahanan , Anak Didik, dan klien Pemasyarakatan; 



C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Tersedianya pedoman layanan pascarehabilitasi lanjut yang dapat digunakan 

dalam penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi lanjut bagi klien . 

2. Tujuan 

Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan layanan pascarehabilitasi 

lanjut. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam modul ini meliputi layanan pascarehabilitasi lanjut yang 

terdiri dari 

1. Pemantauan; dan 

2. Pendampingan 

E. Terminologi 

1. Abstinen adalah menghentikan secara total penggunaan Narkotika. 

2. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana 

teknis pemsyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. (Pasal 1 

ayat (24) dan Permenkumham Nomor 21 tahun 2016). 

3. Berfunqsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi 

sosial atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas 

kehidupannya sesuai dengan status social dan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. 

4. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk 

memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai 

suatu tujuan. 

5. Funqsi sosial adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan 

untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahannya. 



6. Kambuh (relapse) adalah kondisi kambuh, atau kembali menggunakan 

narkotika setelah berselang sebuah periode abstmen, yaitu telah 

menyelesaikan terapi secara formal dan komplit program. 

7. Ketergantungan narkotika adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki 

dorongan secara terus menerus untuk menggunakan narkotika meskipun 

mengetahui resiko dan konsekuensinya. 

8. Klien . seseorang yang telah selesai mendapatkan program rehabilitasi dan 

masih berada dalam bimbingan dan layanan lanjutan pascarehabilitasi. 

9. Konselor adiksi adalah pemberi layanan konseling yang memiliki keteramp1lan 

konseling melalui pelatihan yang terakreditasi. 

1 0. Karban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja 

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu , dipaksa dan/atau 

diancam untuk menggunakan Narkotika. 

11 . Pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan 

kepada pecandu dan penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani 

rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi. 

12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik 

dan psikis. 

13. Pencegahan kekambuhan adalah suatu intevensi psikososial dalam rangka 

memperkuat keterampilan klien menghadapi setiap situasi agar dapat 

mempertahankan kepulihannya. 

14. Pendampingan adalah kegiatan profesional yang dilakukan secara terus 

menerus dan sistematis untuk mendampingi penyalah guna narkoba dalam 

mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik. 

15. Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK adalah Petugas 

Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

16. Pemantauan adalah suatu layanan dalam memonitor perkembangan klien 

selama klien menjalani proses pemulihannya setelah mendapatkan layanan 

rehabilitasi. 

17. Pembinaan Lanjut adalah segala upaya atau usaha untuk mempertahankan 



atau mengembangkan keberhasitan pemutihan sehingga tidak terjadi relapse 

dan dapat hid up mandiri sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

18. Pendampinqan adalah suatu layanan dalam memonitor dan mengevaluasi 

perkembangan ktien setetah ktien setesai men)atani program rehabititasi , 

bertujuan untuk memotivasi klien untuk tetap mempertahankan pemulihannya . 

19. Penyatah guna narkotika adatah orang yang menggunakan Narkotika tanpa 

hak atau metawan hukum. 

20. Petugas Pendamping adatah petugas yang memitiki kompetensi untuk 

metaksanakan kegiatan pendampingan terhadap ktien setama mengikuti 

layanan. 

21. Rawat !nap adatah suatu pengobatan bagi penyatahguna narkotika yang oteh 

karena kondisi fisik , psikis maupun sosial memerlukan rawatan dalam fasilitas 

rehabititasi . 

22. Rawat Jalan adalah suatu pengobatan yang oleh karena kondisi fisik, psikis 

dan sosiat penyatah gun a dapat ditaksanakan dengan rawat jatan. 

23. Rawat Lanjut adatah tayanan tanjutan bagi ktien yang Ielah menyetesaikan 

program rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang bertujuan untuk membina dan 

membimbing ktien datam metaksanakan fungsi sosiatnya ketika kembati ke 

ketuarga dan masyarakat. 

24. Rehabititasi medis adatah suatu program rehabititasi penyatah guna narkotika 

yang terfokus pada penanggutangan kondisi kecanduan dari aspek medis. 

25. Rehabititas i sosia t adatah suatu program rehabititasi penyatah guna narkotika 

yang terfokus pada penanggutangan kondisi kecanduan dari aspek sosiat. 

26. Reinteqrasi sosial adalah proses pemulihan kembali ke masyarakat. 

27. Skrininq adalah cara cepat dan sederhana untuk mengidentifikasi klien, untuk 

tatataksana tebih tanjut permasatahan ktien. 

28. Terminasi, adatah tahap pengakhiran atau pemutusan hubungan ktien 

dengan program layanan. 



A. Deskripsi Singkat 

BABII 

PASCAREHABILITASI LANJUT 

Pemulihan merupakan sebuah proses panjang, dimana pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi bukanlah sebuah 

jaminan tidak akan kambuh kembali. Hal ini dikarenakan masalah adiksi merupakan 

sebuah penyakit kronis dimana kekambuhan merupakan suatu hal yang mungkin 

terjadi sama halnya seperti penyakit kronis lainnya. 

Memelihara dan mempertahankan pemulihan bagi klien bukan hanya sekedar 

masalah menghentikan penggunaan zat, melainkan membantu klien untuk tumbuh 

berkembang dalam aspek fisik, psikologis , emosional dan spiritual. Pemulihan 

penyalahgunaan zat merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan, dan 

membutuhkan peran berbagai pihak. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan 

yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi tidaklah mudah bagi mereka secara 

penuh akan diterima kembali di lingkungan masyarakat atau sosialnya sehingga 

sangat diperlukan pemantauan dan pendampingan lanjut. Mengingat kompleksnya 

masalah penyalahgunaan zat ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan 

program Rehabilitasi Berkelanjutan (Suistanab/e Rehabilitation) yaitu serangkaian 

proses rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan 

pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan 

rehabilitasi . 

Program Rehabilitasi Berkelanjutan yang dikembangkan oleh BNN, 

dilaksanakan kurang lebih selama 1 tahun, meliputi pelaksanaan rehabilitasi (medis 

dan social) selama 3-6 bulan dan layanan Pascarehabilitasi selama 6 bulan. 



Alur layanan rehabilitasi berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut: 

G.amb.ar 2.1 Alur Rel\ilbilit.ui bHI.Nnjutan 

!--- ---{ = = =------ _u:w_: --------- _,-----

Gambar 1. Alur Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan 

Pascarehabilitasi dianggap merupakan tujuan akhir atau outcome dari rangkaian 

rehabilitasi berkelanjutan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memulihkan dan 

mempertahankan kondisi kesehatan klien meliputi aspek biologis. psikologis, sosial 

dan spiritual sehingga klien telah memiliki perubahan perilaku, produktif dan dapat 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Program 

Pascarehabilitasi yang dikembangkan oleh BNN meliputi pascarehabilitasi reguler, 

pascarehabilitasi intensif dan layanan pascarehabilitasi lanjut. Layanan 

Pascarehabilitasi dilaksanakan selama bulan dibagi menjadi layanan 

pascarehabilitasi reguler atau intensif selama 2 bulan dilanjutkan layanan 

pascarehabilitasi lanjut selama 4 bulan. Layanan pascarehabilitasi lanjut ini adalah 

cara dalam mengukur angka keberhasilan program rehabilitasi berkelanjutan. 

Alur layanan Pascarehabilitasi dapat dilihat sebagai berikut : 



Layanan pascarehabilitasi lanjut merupakan layanan lanjutan yang diberikan 

kepada klien setelah klien selesai menjalani layanan Pascarehabilitasi regular atau 

inlensif. Layanan rawat lanjut diperuntukkan bagi klien yang telah selesai menjalani 

layanan pascarehabilitasi reguler atau pascarehabilitasi intensif 

Layanan pascarehabilitasi lanjut atau continum of care ini adalah sebuah proses 

penyatuan kembali antara klien dengan keluarganya dan masyarakat yang berfungsi 

untuk memonitor, memotivasi dan memfasilitasi klien untuk dapat mengembangkan 

diri dalam mencapai fungsi sosialnya dan mempertahankan pemulihan serta 

mendorong keluarga atau orang terdekat klien untuk dapat memberikan dukungan 

dalam mempertahankan pemulihan klien. Untuk mencapai kondisi tersebut 

dibutuhkan serangkaian kegiatan pemantauan dan pendampingan secara 

berkelanjutan di dalam layanan pascarehabilitasi lanjut. Pemantauan dan 

pendampingan dianggap merupakan salah satu pendekatan strategis dalam 

mencapai keberhasilan layanan pascarehabilitasi lanjut. Metode pemantauan dan 

pendampingan yang dilaksanakan harus terus-menerus dengan melibatkan 

pendamping yang professional, keluarga klien dan lingkungan masyarakat. 



Layanan pascarehabilitasi lanjut dapat dilaksanakan oleh BNN; BNN Provinsi; 

BNN Kota/Kabupaten; Balai Pemasyarakatan; Lembaga lnstansi Pemerintah lainnya 

dan Komponen Masyarakat dengan harapan pemantauan perkembangan klien dapat 

termonitor dan terukur. Lamanya layanan rawat lanjut yaitu 4 bulan. Alur Layanan 

pascarehabilitasi lanjut dapat dilihat sebagai berikut : 

- Dari lembaga 
rehabilitasi 

- Dari layanan 
Pascarehabilitasi 
rawat inap/rawat - Hot line 
jalan 

Gambar 3. Alur Layanan Pascarehabilitasi Lanjut 

Kriteria lnklusi Klien Layanan Pascarehabilitasi Lanjut sebagai berikut: 

1. Telah menyelesaikan layanan pascarehabilitasi reguler atau intensif 

2. Bersedia untuk mengikuti layanan pascarehabilitasi lanjut sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan melalui penandatanganan lembar persetujuan mengikuti 

layanan 

3. Hasil Test Urine Negatif 

4. Keluarga dan lingkungan sosial mendukung klien mengikuti layanan 

pascarehabilitasi lanjut. 

Layanan pascarehabilitasi lanjut mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Klien dapat mempertahankan perubahan perilaku yang positif 
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2. Klien dapat mempertahankan pemulihannya 

3. Klien dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat 

4. Mengembangkan potensi diri untuk mencapai keberfungsian sosial dan produktif 

5. Mendorong keluarga turut memberikan dukungan dalam mempertahankan 

pemulihan klien 

6. Memfasilitasi mantan pecandu dengan berbagai sistem rujukan sesuai 

kebutuhan mantan penyalah guna narkotika; 

7. Mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif. 

B. Bentuk Layanan Pascarehabilitasi Lanjut 

Layanan pascarehabilitasi lanjut yang dikembangkan oleh BNN berlangsung 

selama 4 bulan. Layanan ini membutuhkan serangkaian keg ia tan yang berkelanjutan 

gun a mencapai layanan yang efektif dan maksimal. Adapun jenis layanan pokok yang 

dilaksanakan dalam layanan rawat lanjut adalah pemantauan dan pendampingan . 

Klien dalam layanan pascarehabilitasi lanjut bisa hanya cukup mendapatkan layanan 

pemantauan saja dan/atau pemantauan dan pendampingan sekaligus sesuai 

kebutuhan dan perkembangan proses pemulihan klien. 

C. Pelaksanaan Layanan Pascarehabilitasi Lanjut 

Layanan pascarehabilitasi lanjut diberikan kepada klien dalam rangka 

memonitor dan memotivasi perkembangan klien serta membantu memfasilitasi 

klien sesuai kebutuhan klien. Layanan yang diberikan yaitu pemantauan dan 

pendampingan . Bentuk layanan terdiri dari 

1. Monitor via telepon 

2. Konseling 

3. Home visiVKunjungan klien 

4. Peer Group/Pertemuan Kelompok 

5. Pemeriksaan Urine 

6. Rujukan 

7. Family Support 
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A. Pengertian 

BAB Ill 

PEMANTAUAN 

Pemantauan adalah suara cara dalam memonitor perkembangan klien 

dalam proses pemulihannya. Tujuannya adalah terjalin hubungan antara 

petugas dan klien, sehingga petugas dapat terus mengakses kondisi klien, 

membantu meningkatkan potensi yang telah ada pada klien, membantu 

dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan klien dan mengembangkan 

kegiatan positif yang sesuai dengan kebutuhan klien. 

Klien layana n pascarehabilitasi lanjut hanya diikutsertakan pada kegiatan 

pemantauan saja , apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil asemen klien dianggap mampu menjaga kepulihannya, 

dan mempunyai kecenderungan tinggi untuk tidak memakai kembali 

narkoba 

2. Klien cukup mendapatkan pemantauan bila hasil WHO-Qol pada saat 

penerimaan di rawat lanjut menunjukkan kriteria baik, atau > 75. 

3. ASI < 4 

4. Hasil penerimaan awal dan pemantauan secara berkala menggunakan 

instrumen Roda Kehidupan (Life Circle) menyatakan klien mempunyai 

pola kehidupan yang baik dan seimbang, roda kehidupan bila disatukan 

menunjukkan satu kesatuan/berbentuk lingkaran yang seimbang 

dan/atau ; 

5. Saat penerimaan awal dan hasil pemantauan berkala menggunakan 

instrumen DAST10 menyatakan klien dalam skala < 2 yang berarti level 

rendah , tidak ada masalah danlatau; 

6. Tidak ada masalah dengan Depresi , zung depresion < 50 danlatau; 

7. Klien sudah kembali berfungsi sosial dan mempunyai kegiatan produktif 
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yang terjadwat dan/atau ; 

8. Mempunyai dukungan yang kuat dari orang di sekitarnya (Keluarga , 

Ieman, lingkungan) . 

B. Teknik Pelaksanaan 

1. Komunikasi via telepon 

Komunikasi via telepon di dalam kegialan pemantauan ini dimaksudkan 

untuk mengelahui kondisi perkembangan klien. Kegiatan ini dilakukan 

oleh konselor atau pendamping untuk memantau kondisi klien . Kegiatan 

ini dilakukan minimal 2 kali per minggu dengan durasi per kali telepon ± 

15 menit dengan menggunakan instrumen roda kehidupan. 

Selama dalam masa layanan pascarehabilitasi lanjut (4 bulan) kl ien 

mendapatkan metode pemantauan melalui telepon ini minimal 8 kali. 

2. Hotline I media sosial 

Hotline I media social didalam kegiatan pemantauan ini dimaksudkan 

sebagai wadah atau komunitas 

perkembangan pemulihan klien , 

klie n dalam melaporkan kondisi 

tempat berbagi informasi dan 

pengetahuan serta saling menguatkan dalam proses pemulihan klien . 

Saat ini media social sangat mudah diakses dan merupakan media yang 

dianggap efektif dalam komunikasi. 

C. Sasaran 

1. Klien 

2. Keluarga 

3. Ternan sekerja 

4. Telangga , dll 
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D. Bentuk Kegiatan 

1. Konseling individu 

2. Komunikasi ,lnformasi dan edukasi (KIE) 

Adapun bentuk kegiatan dalam pemantauan pascarehabilitasi lanjut. yaitu 

1. Konseling individu 

Konseling individu merupakan suatu proses interaktif berupa dialog 

tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah 

dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya dengan berdasar 

pada hubungan kolaboratif. 

Dalam kegiatan pemantauan layanan rawat lanjut konseling dilakukan 

melalui layanan telepon terhadap klien ataupun keluarganya. Apabila 

diperlukan konseling dapat dilakukan langsung secara tatap muka sesuai 

kesepakatan . 

2. KIE (Komunikasi, lnformasi dan Edukasi) 

KIE (Komunikasi , lnformasi dan Edukasi) ditujukan untuk 

meningkatkan kepedulian dan mengubah sikap untuk menghasilkan sebuah 

perubahan perilaku yang spesifik. KIE berarti berbagi informasi dan ide 

melalui cara-cara yang dapat diterima oleh komunitas , dan menggunakan 

sa luran, metode maupun pesan yang tepat. 

KIE harus melibatkan partisipasi aktif dari target dan menggunakan 

metode maupun teknik yang mudah diterima. KIE merupakan alat yang 

penting dalam promosi kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung dan penguatan aksi-aksi komunitas serta berperan penting 

dalam perubahan perilaku . Komunikasi adalah tentang pertukaran 

informasi, berbagi ide dan pengetahuan. Hal ini berupa proses dua arah 

dimana informasi , pemikiran , ide, perasaan atau opini 

disampaikan/dibagikan melalui kata-kata . tindakan maupun isyarat untuk 

mencapai pemahaman bersama. 

Komun ikasi yang baik berarti bahwa para pihak terl ibat secara aktif. 
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Hal ini akan menolong mereka untuk mengalami cara baru mengerjakan 

atau memikirkan sesuatu, dan hal ini kadang-kadang disebut pembelajaran 

partifipatif. Komunikasi yang baik melibatkan pemahaman bagaimana 

orang-orang berhubungan dengan yang lain , mendengarkan apa yang 

dikatakan dan mengambil pelajaran dari hal tersebut. KIE yang baik harus 

dapat memenuhi kriteria: 

1. Pembelajaran partisipatif 

2. Mengedepankan dialog 

3. Menjadikan ide menarik 

4. Bekerjasama 

5. Menggunakan metode partisipatif 

6. Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan 

7. Menggunakan berbagai media visual 

8. Mempunyai waktu yang cukup 
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A. Pengertian 

BAB IV 

PENDAMPINGAN 

Pendampingan merupakan layanan lanjutan dalam rangkaian pascarehabilitasi 

lanjut setelah pelaksanaan pemantauan dianggap kurang dapat membantu klien 

dalam mempertahankan proses pemulihannya. Pendampingan merupakan salah 

satu pendekatan strategis dalam mencapai keberhasilan program 

pascarehabilitasi lanjut bagi klien. Pendampingan dapat dilakukan oleh 

pendamping maupun konselor adiksi. Kondisi pemulihan dapat dipertahankan 

apabila proses pendampingan dilaksanakan secara terus menerus dengan 

melibatkan keluarga dan lingkungan social yang dapat mendukung program 

pemulihan klien. 

B. Teknik Pelaksanaan 

1. On site , mengundang klien untuk mengikuti kegiatan grup 

2. Kunjungan klien 

C. Sasaran 

1. Klien 

2. Keluarga 

3. T em an sekerja 

4. Tetangga, dll 

D. Bentuk Kegiatan 

1. Konseling 

2. Home visit I kunjungan klien 

3. Peer Group I Pertemuan kelompok 

4. Tes Urine 

5. Rujukan 

6. Family Support 
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Teknik pelaksanaan dalam kegiatan pendampingan ini terdiri dari: 

1. On site (undangan kllen) I Kunjungan klien ke lembaga 

Klien yang mengikuti kegiatan pendampingan dalam layanan 

pascarehabilitasi lanjut, kontak dengan lembaga semakin berkurang jika 

dibandingkan ketika klien mengikuti layanan pascarehabilltasi. Kunjungan 

kllen ke lembaga dapat dilakukan apabila klien membutuhkan layanan 

konseling , informasi dan dukungan melalui tatap muka. Kunjungan klien ini 

juga dapat dimanfaatkan lembaga untuk· 

1) Untuk menambah kelengkapan data , informasi tentang klien melalui 

wawancara dan hasil observasi terhadap klien. 

2) Memberi penjelasan tentang keadaan klien terkini terkait pemulihan klien. 

3) Crosscek data kllen 

4) Pemantauan terhadap klien 

5) Tes urin 

Kegiatan on site int JUga dapat dimanfaatkan oleh pendamping dalam 

melakukan kegiatan pertemuan kelompok bagi klien dimana kelompok 

dapat mendukung proses pemulihan klien dengan tujuan dapat saling 

belajar satu sama lain sehingga klien menjadi lebih aktif, kreatif dan 

mandiri. 

2. Kunjungan klien (home visit) 

Kegiatan kunjungan klien ini dibutuhkan pada layanan pendampingan 

pascarehabilitasi lanjut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

lebih akurat terkait perkembangan proses pemulihan klien , baik dari klien 

sendiri, keluarga maupun llngkungan masyarakat. Kunjungan dibutuhkan 

dengan tujuan klien mendapatkan dukungan yang lebih intensif dari 

pendampingnya dan pendamping dapat memberdayakan keluarga maupun 

lingkungan di sekitar klien dalam memperkuat proses pemulihan klien. 
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Ada pun bentuk kegiatan dalam pendampingan pascarehabilitasi lanjut , yaitu · 

1. KONSELING 

a. Pengertian 

Konseling individu merupakan suatu proses interaktif yang berupa 

dialog tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai 

masalah dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya dengan 

berdasar pada hubungan kolaboratif. 

b. Tujuan Konseling 

Membantu klien untuk mempelajari dan mempero leh solusi jangka 

panjang yang memusatkan akan masalah-masalah yang dialaminya 

melalui pengembangan kemandirian , keterampilan menghadapi masalah , 

melaksanakan fungsi sosial , dan mengambil keputusan yang baik. 

c. Manfaat Konseling 

Penelitian yang Ieiah dilakukan oleh Backmund (dalam Raharjo,2011) 

menunjukan bahwa konseling adalah intervensi yang sangat penting dan 

sangat dibutuhkan.lntervensi psikososial seperti konseling te lah 

ditambahkan pada terapi rumatan metadon.Setyowati Raharjo tahun 

2011 melakukan penelitian pada klien yang mengikuti terapi rumatan 

metadon di klinik NAPZA menunjukkan bahwa konseling mempunyai efek 

yang secara statistik bermakna terhadap penurunan penggunaan 

NAPZA.Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Drummond dan Perrymak (2007) yang menyebutkan bahwa penambahan 

konseling (selain konseling dasar) berhubungan dengan peningkatan 

efikasi, perbaikan retensi pasien, penurunan penggunaan zat 

terlarang(i/licil drug), dan memperbaiki efikasi program. 

Yu lia (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sebagian kli 

en setelah diberikan konseling menunjukan adanya perubahan dalam 

hidupnya.Kiien merasa lebih optimis , semangat dalam menjalani hidup , 
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dapat berbaur dengan lingkungan sekitar,dan mendapat dukungan dari 

keluarga, baik orangtua maupun istri untuk menjadi individu yang lebih 

baik lagi. 

d. Prinsip-Prinsip 

Konseling merupakan sebuah proses pemberdayaan dari klien untuk 

mampu mencari solusi alas permasalahan yang dihadapinya , dengan 

cara 

1) Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan klien untuk memahami diri 

dan permasalahannya 

2) Mendukung klien dalam proses perubahan 

3) Mengajarkan strategi untuk menghadapi perubahan yang sedang 

dijalani dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan 

memecahkan permasalahan 

e. Kriteria 

1) Kriteria klien: 

Klien yang mengikuti layanan rawat lanjut 

2) Kriteria petugas konseling 

a) Memiliki pengetahuan dasar adiksi 

b) Memahami prinsip dasar konseling 

c) Memiliki keinginan untuk membantu orang lain 

d) Memiliki kemampuan interpersonal ski// yang baik 

e) Dapat bersikap profesional dan menjunjung etika profesional 

f) Memahami aspek komunikasi non-verbal (sikap, kontak, gestur, 

mimik) 

f. Jenis-Jenis Konseling 

1) Konseling lndividu 

Merupakan konseling secara perseorangan dan langsung atau 

dilakukan secara face to face relationship. 
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2) Konseling Kelompok 

Merupakan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok 

sebagai upaya bimbingan kepada individu melalui kelompoknya. 

Yang di bahas merupakan masalah perorangan yang muncul di 

dalam kelompok itu. 

3) Konseling Keluarga/Pasangan 

Upaya bantuan yang diberikan pada individu anggota keluarga 

melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal 

mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan untuk 

membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan 

kecintaan terhadap keluarga. Konseling keluarga memfokuskan pada 

masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan 

penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga dan memandang 

keluarga secara keseluruhan 

g. Tahapan 

Proses konseling pada dasarnya berjalan sistematis. Proses konseling 

terdiri dari tiga tahap yaitu : 

1) Tahap Awal 

Tahap ini dimulai sejak klien menemui konselor hingga konselor dan 

klien dapat menjalin hubungan terapeutik. Keberhasilan pada tahap 

ini akan menentukan keberhasilan langkah konscling selanjutnya. 

Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya 

a) Membangun rapport 

Mengembangkan hubungan yang ditandai dengan keharmonisan, 

kesesuaian dan kecocokan. Seorang konselor harus 

menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan kompeten 

menangani masalah klien. 

b) Menegosiasikan kontrak. 

Membangun perjanjian antara konselor dengan klien, berisi: 
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Kontrak waktu , yaitu berapa lama waktu pertemuan yang 

diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan; 

• Kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan klien; 

• Kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya 

peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan 

konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling . 

Contoh dialog pada tahap awal. 

Tokoh Dialog 

Klien 
(mengetuk pintu) 

Selamat pagi, permisi Bu 

Selamat pagi (sambil berdiri) 

Konselor 
Mari silahkan masuk (menghampiri klien sambil menjabat tangan), 

silahkan duduk. 

Saya senang sekali berjumpa denganmu. (Tersenyum) 

Klien 
lya, Terima kasih. (Diam menyimpan perasaan tertentu, melihat ke 

bawah , tidak menatap konselor) 

Konselor Bagaimana kabar Anda hari ini? 

Klien Kabar saya baik. (Diam dan melihat kebawah) 

Kelihatannya wajah Anda sangat murung? Tampaknya ada sesuatu 

Konselor yang mengganggu perasaan Anda, sehinggaAnda datang 

menemui saya? 

Klien lya , Saya ingin berkonsultasi dengan Anda 

Konselor 
Ya Silahkan, apa yang ingin anda sampaikan sehingga nanti bisa 

kita bicarakan bersama? 

Klien 
Tapi sebelumnya saya minta agar Anda dapat merahasiakan hal ini 

dari orang lain, jangan sampai ada yang tahu ya 

Kamu tidak perlu khawatir, disini saya akan menjaga rahasia kamu 

Konselor sebab dalam melakukan konseling itu saya diikat kode etik. 

Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang kamu alami 
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tanpa perlu merasa takut untuk diketahui orang lain 

Klien 
Ya syukurlah kalau begitu, saya berharap agar masalah yang saya 

alami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik 

Konselor 
lya (sambil menganggukkan kepala) mudah-mudahan bisa cepat 

teratasi. 

Kalau begitu , dapatkah kamu menceritakan kepada saya? 

Konselor saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang 

mengganggu Anda . 

2) Tahap Inti 

Setelah tahap Awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling 

selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Menjelajahi 

dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan 

masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif 

baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor bersama 

dengan klien melakukan re-assessment (penilaian kembali) untuk 

meninjau kembali permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini 

konselor berusaha menjajaki atau menaksir tingkat kerumitan 

masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan , 

melakukan penggalian terhadap potensi klien (baik internal maupun 

eksternal) dan merancang berbagai alternatif yang sesuai untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi klien. 

Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara, maka 

beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

a) Klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara 

konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan 

diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

b) Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik 

konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang 

jujur, ikhlas dan benar-benar peduli terhadap klien . 
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c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang 

telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak 

konselor maupun klien. 

Contoh dialog pada tahap inti . 

Tokoh Dialog 

Klien 
Begini, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan 

(muka sedih dan melihat kebawah) 

Konselor Mengapa bisa begitu? 

Klien Em ... , bagaimana ya? 

Konselor Bisahkah Anda menceritakannya lebih jelas 

Klien 
lya . Begini, saya itu punya pacar, kami sudah pacaran dari ke las I 

SMA. Saya sangat sayang sama dia, tapi saya bingung 

Konselor Lalu , apa yang membuatmu menjadi bingung? 

Klien Em ... , orang tua tidak setuju bu 

Konselor 
Bisahkah Anda menceritakannya lebih jelas lagi, mengapa orang 

tua Anda tidak menyetujui hubungan kalian? 

Sebenarnya, pacar saya mantan pecandu narkoba. Tapi dia 

Klien 
seorang lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu 

orang tua tidak menyetujui hubungan kami. Saye harus memil1h 

satu diantara orang tua atau pacar saya 

Berada di posisi anda saat ini pasti cukup sulit. 

Konselor 
Saya dapat memahami apa yang anda rasakan saat ini. 

Bisakah anda menjelaskan pacarmu lelaki yang baik dan 

bertanggung jawab seperti apa yang kamu maksud? 

Klien 
Em .. . , iya baik terus dia tanggung jawab sama omongan 

dan janjinya 

Konselor Jadi menurut anda, dengan begitu dia sesosok laki-laki yang 
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sempurna? 

Klien 
lya, bisa dibilang begitu. Tapi.. (Oiam, tidak melanjutkan 

perkataanya dan melihat ke bawah) 

Konselor Tapi bagaimana? bisakah anda menceritakannya lebih jelas lagi 

Tapi sama aja orang tua tidak setuju, saya pikir dengan cara 

Klien 
backstreet bisa menyelesaikan masalah. Padahal saya sangat 

berharap bisa menikah dengannya. Jadi selama 4 tahun ini saya 

backstreet apa gunanya? 

Sepertinya anda merasa kecewa. 

Konselor Mengapa and a memilih jalan backstreet untuk menyelesaikan 

masalah? 

lya tentu, saya sangat kecewa bu. 

Klien 
Sebenarnya saya berharap dengan backstreet lambat laun orang 

tua saya akan setuju dengan hubungan saya, tetapi kenyataannya 

berbeda. 

Konselor 
ltu berarti bahwa anda kesulitan dalam memilih antara orang tua 

atau pacar kamu 

Klien lya 

3) Tahap Akhir 

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, 

antara lain: 

a) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil 

proses konseling. 

b) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang telah terbangun dari tahapan inti. 
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c) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling (penilaian 

segera). Membuat perJanjian untuk pertemuan berikutnya 

d) Pacta tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu , 

• Menurunnya kecemasan klien; 

• Perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan 

dinamis; 

• Pemahaman baru dari klien tentang masalah yang 

dihadapinya; dan 

• Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan 

program yang jelas 

Contoh dialog pacta tahap akhir. 

Tokoh Dialog 

Konselor Bag us, Anda sudah bisa memahami masalah yang sedang di alami 

Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah , dan saya juga tidak 

mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat 

Klien 
saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak mungkin pacaran 

seperti ini terus menerus, tapi di sisi lain saya sangat sayang sama 

pacar saya. Tetapi saya harus menentukan pilihan , karna saya 

sudah dewasa 

Konselor Bagus, saya yakin anda bisa menentukan pilihan 

Klien lya, saya paham 

Konselor 
Kita sudah berbicara banyak, apa yang bisa anda simpulkan dari 

pertemuan kal i ini? 

Jadi, saya harus menentukan pilihan saya, saya tidak boleh salah 

Klien 
pilih. Karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu saya 

lebih memilih orang tua , saya harus berbakti kepada orang tua 

meski saya harus kecewa. 

25 



,-------
Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. 

Konselor Anda pasti bisa , itu pilihan yang bag us sekali dan Anda pasti bisa 

melakukannya. 

Klien saya merasa lega, kebingungan saya mulai berkurang 

Konselor 
Jangan sungkan jika ada yang ingin kamu bicarakan bersama , 

datang saja menemui saya lagi 

Klien Baiklah kalau begitu, saya pamit. Terima kasih 

Konselor Terima kasih kembali (sambil menjabat tangan) 

h. Mekanisme Pelaksanaan 

Konseling dilaksanakan kepada klien minimal 1 kali dalam 1 bulan 

selama periode layanan rawat lanjut. Namun jika klien membutuhkan 

layanan konseling tambahan , konselor/pendamping harus dapat 

memfasilitasi sesuai kebutuhan klien. Lamanya konseling minimal 1 

jam (sesuai kebutuhan). 

Konseling dilakukan pada saat kunjungan klien atau klien datang ke 

tempat layanan BNN; BNNP; BNN Kota/Kab saat mengikuti kegiatan 

pertemuan kelompok. 

Petugas yang melaksanakan konseling adalah konselor/pendamping 

dan untuk kondisi tertentu dapat didampingi oleh pekerja sosial atau 

penda mping kemasyarakatan. 

i. Teknik Dasar Konseling 

Dalam konseling individual terdapat beberapa teknik yang dapat 

dilakukan untuk mendapatkan hasil konseling yang maksrmal, antara lain: 

1) Empati 

Kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan 

dirinya di posisi klien. 

Contoh 
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Klien ·saya merasa sedih sekali karena setiap saya 

me/akukan hal yang benar, di mala orang tua saya se/a/u salah dan 

se/alu dicurigai" 

Konselor 

saatini .. 

2) Refleksi 

~ehmm ... saya dapat memahami perasaan Anda 

Sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam 

tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan 

kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. 

Contoh : 

Klien "Saya merasa lebih baik sekarang berada da/am 

program terapi, namun saya terus menduga-duga apakah atasan 

saya akan menerima saya kembali setelah saya menye/esaikan 

program" 

Konselor "Jadi, Anda memiliki perasaan yang bercampur-

aduk; secara fisik Anda merasa /ebih baik, namun khawatir mengenai 

status pekerjaan Anda sete/ah Anda menyelesaikan program· 

3) Eksplorasi/ Probing 

Ketrampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan 

pikiran klien. Teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara 

tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Eksplorasi ada tiga jenis . 

a) Eksplorasi Perasaan yaitu keterampilan untuk menggali perasaan 

klien yang tersimpan. 

Contoh . 
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• "Bisakah Saudara menjelaskan bagaimana perasaan bingung 

yang Anda maksudkan?" 

• "Saya kira, rasa sedih Anda begitu dalam pada peristiwa 

tersebut. Dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda /ebih 

jauh?" 

b) Eksplorasi Pengalaman yaitu keterampilan untuk menggali 

pengalaman yang dialami oleh klien . 

Contoh: 

• "Saya terkesan dengan penga/aman yang Anda lalui. Namun 

saya ingin memahami /ebih jauh tentang pengalaman tersebut 

dan pengaruhnya terhadap diri dan kehidupan And a." 

c) Eksplorasi pikiran yaitu keterampilan untuk menggali ide, pikiran, 

dan pendapat klien. 

Contoh. 

• "Saya yakin Anda dapat menje/askan /ebih jauh mengenai 

pendapat Anda tentang hadirnya orang lain da/am rumah 

And a" 

• "Saya kira, pendapat Anda mengenai Hal itu sangat baik 

sekali, dapatkah Anda menguraikannya lebih /anjut." 

4) Paraphrasing 

Kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang 

disampaikan oleh klien. Konselor dapat menyampaikan kembali inti 

pernyataan klien secara sederhana. 

Contoh: 

Klien "ltu suatu Keputusan yang baik, akan tetapi 

saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian?" 
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Konselor 

keputusan And a" 

"Tampaknya Anda masih ragu dengan 

5) Pertanyaan Terbuka (Open Question) 

Pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan 

pernyataan-pernyataan baru dari klien. Oalam pertanyaan terbuka 

umumnya diawali dengan pertanyaan: Apakah, Bagaimana, Adakah, 

Bolehkah, Oapatkah. 

Contoh 

• "Bagaimana perasaan Anda ketika melihat anak Anda kecanduan 

obat ter/arang itu?" 

• "Usaha apa yang · telah Anda /akukan untuk mengatasi 

ketergantungan pada obat terlarang ifu?" 

6) Mengarahkan (Directing) 

Kemampuan mengajak klien berpartisipasi secara penuh dalam 

proses konseling. Tujuannya agar klien bersedia melakukan sesuatu, 

misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor, atau 

mengkhayalkan sesuatu. 

Contoh 

Klien "Suami saya sering mengucapkan kata-kata yang 

kasar dan kotor pad a saya. ltu membuat saya tersakiti." 

Konselor . "Bisakah Anda memperagakannya di hadapan saya 

bagaimana cara suami And a ketika dia memarahi And a." 

7) Memimpinl mengarahkan (Leading) 

Adakalanya klien terlalu berbelit-belit menyampaikan 

permasalahannya bahkan melantur dari inti permasalahan, dalam hal 

ini keterampilan konselor untuk memimpin percakapan agar tidak 

menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling yang 

utama dapat tercapai sesuai sasarannya. 
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Contoh 

Klien "Saya memang tidak lagi menyukainya. ltu mungkin 

sa/ah .. tapi bagaimana bila saya bekerja ditempat yang jauh? Yah 

walaupun sebenarnya saya juga ingin menikah dalam waktu dekat 

dekat." 

Konselor · "Bagaimana bila kita membicarakannya satu persatu 

dahulu. Tadi Anda katakan bahwa Anda tidak lagi mencintainya. 

Mengapa Anda tidak mencintainya lagi?" 

8) Mengklarifikasi 

Ketika klien menyampaikan permasalahannya dengan kurang jelas 

bahkan dengan keragu-raguan, maka tugas konselor melakukan 

klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang ingin 

disampaikan oleh klien. 

Contoh 

Klien "Saya tidak mengerti siapa sebenarnya yang harus 

saya ikufi? Ayah saya atau lbu saya?" 

Konselor "Bisakah Anda sampikan .kepada saya, siapakah 

diantara mereka berdua yang selalu mengambil keputusan dalam 

ke/uarga And a?" 

9) Diam 

Adakalanya kor.selor perlu untuk bersikap diam. Adapun alasannya 

menunggu klien berfikir, bentuk prates karena klien bicara berbelit

belit atau menunjukkan empati sehingga klien bebas bicara. Diam 

paling lama 5-10 detik dan selebihnya dapat dig anti dengan dorongan 

minimal. 

Contoh. 

Klien 

" (berpikir). 

"Saya tidak akan menemuinya lagi .... Dan saya . 
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Konselor 

Klien 

tahu .. 

... "(diam) 

"Saya 

Konselor ... "(diam) 

10)Memberikan informasi 

saya harus bagaimana .. saya tidak 

Pemberian informasi dalam konseling dilakukan untuk memberikan 

edukasi tentang suatu topik yang harus diketahui klien. Jika konselor 

tidak memiliki informasi sebaiknya dengan JUjur katakan bahwa 

konselor tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi jika konselor memiliki 

informasi yang diperlukan , sebaiknya tetap mengupayakan agar klien 

tetap mencari informasi lain secara mandiri. 

Contoh . 

Konselor "Sebe/umnya saya mohon maaf, ka/au Anda 

menayakan tentang /okasi rehabiitasi narkoba yang Anda maksud 

tadi, saya sama sekali belum pernah kesana dan tidak mengetahui 

/okasi tersebut. Bagaimana bi/a Anda menanyakannya langsung 

kepada pegawai rehabilitasi tersebut melalui telepon " 

11)Afirmasi 

Afirmasi adalah membuat pernyataan mengenai seseorang secara 

tulus dan positif. Afirmasi seperti membuat pujian, namun 

mengucapkan sesuatu mengenai orang lain lebih mendalam. Salah 

satu yang dihasilkan dari afirmasi adalah mendorong tumbuhnya 

perasaan efikasi diri (self-efficacy) pacta klien. 

Contoh : 

"Saya menghargai bagaimana beratnya tantanganmu untuk 

dapat memutuskan datang kemari; kamu Ielah mengambil 

langkah besar'. 
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Saya terkesan bahwa kamu mampu mengatakan "tidak" kepada 

kakakmu" 

"ltu merupakan usu/an yang baik" 

12)Menyimpulkan 

a) Menyimpulkan Sementara (summarizing) 

Hasil percakapan antara konselor dan klien hendaknya 

disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan 

gambaran kilas balik (feedback) atas hal-hal yang telah 

dibicarakan sehingga klien dapat menyimpulkan kemajuan hasil 

pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi, 

dan mempertajam atau memperjelas fokus pada konseling. 

Contoh 

Konselor "Sete/ah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah 

baiknya jika kita simpulkan dahulu agar je/as hasi/ pembicaraan 

yang Ielah kita lalui. Dari materi pembicaraan yang kita 

diskusikan, kita sudah sampai kepada dua hal pertama, tekad 

Anda untuk benar-benar berhenti total dan kembali kepada 

ke/uarga makin je/as; kedua, kemungkinan hambatan yang akan 

anda hadapi, seperti yang anda kemukakan tadi, ada beberapa 

yaitu: sikap istri yang terlalu menghawatirkan diri Anda, dan Anda 

tidak bersedia untuk menghindari hubungan pertemanan yang 

berisiko bagi pemu/ihan Anda. Benarkah demikian? 

b) Kesimpulan Penutup 

Kesimpulan penutup dilakukan pada akhir dari sesi konseling. 

Pada saat ini konselor sebaiknya menyimpulkan hasil 

pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang 

pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses 

konseling. Selain itu bantulah klien untuk memantapkan rencana

rencana yang telah disusunnya. Menyimpulkan dapat untuk : 
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Menegaskan perkembangan yang dibuat oteh klien atau 

kelompok; 

Mengingatkan klien mengenai komitmen-komitmen yang 

pernah mereka buat; dan 

Menguatkan klien untuk mengerjakan tugas rumah. 

Contoh lain 

"Kita membahas banyak hal hari ini, Richard. Kita 

membicarakan tentang kesuksesanmu dalam meno/ak 

tawaran menggunakan kokain dari kakakmu. Meskipun 

saat itu kamu sempat merasakan frustasi, namun 

sekarang kamu merasa nyaman dengan dirimu. Apakah 

saya memahaminya dengan benar?" 

"Kita juga membicarakan beberapa masalah tentang 

manajemen waktu, dan anda setuju untuk menuliskan 

jadwal untuk seminggu kedepan dan melihat bagaimana 

hal itu bisa bekerja secara efektif unluk anda." 

Perhatikan contoh di atas ketika konsetor mengatakan 

"Apakah saya memahaminya dengan benar?", ketika 

melakukan Rangkuman, sangat penting untuk meminta 

ktien mengkoreksi apa yang telah kita rangkum. Datam 

contoh kasus ini, Richard mungkin dapat menanggapi 

seperti: "Bukannya frustasi sih, tapi lebih saya merasa 

bersalah karena kakak saya kecewa ketika saya menolak 

dan melangkah pergi." 

j. Hambatan: 

1) Transference 

Suatu kondisi dimana klien memiliki sikap, perasaan dan hasrat 

kepada konselor berdasarkan hubungan yang khusus. Umumnya 
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kondisi ini terjadi tanpa disadari dan muncul berdasarkan pengalaman 

masa kecil. Contoh: perasaan clnta, benci, marah (Corey, G., Corey, 

M., & Callanan, P. (2011). Issues and ethics in the helping professions. 

Pacific Grove, CA: Brooks/Cole). 

2) Countertransference 

Merupakan suatu kondisi dimana konselor memiliki sikap, perasaan 

dan hasrat kepada kliennya berdasarkan hubungan yang khusus. 

Kondisi ini mirip dengan transference, hanya saja kondisi ini dialami 

oleh konselor kepada kliennya. Kondisi inipun terjadi tanpa disadari 

dan muncul berdasarkan pengalaman masa kecil konselor. Contoh: 

perasaan mengasihi klien seperti anak sendiri. 

Contoh kasus dan pendekatan terapinya 

Rendi - seorang pria berusia 27 tahun yang telah berkeluarga dan memiliki pekerja 

tetap - memiliki kebiasaan berkumpul dengan teman-temannya tiap akhir minggu 

(weekend) sambil mengkonsumsi shabu dan alkohol. Kebiasaan ini sudah berjalan 

selama __ tahun . Pada awal istrinya tidak mengetahui kebiasaan ini, namun 

mulai curiga ketika Rendi sering pulang tengah malam pada akhir minggu dalam 

keadaan mabuk dan mulai jarang memberikan nafkah bulanan kepada keluarganya. 

lstrinya sering mengeluhkan kebiasaan tersebut dan seringkali berakhir pada 

pertengkaran hebat. Rendi merasa tidak memiliki masalah dengan kebiasaannya, 

namun karena ancaman gugatan cerai dari istrinya akhirnya Rendi memutuskan 

mendatangi tempat rehabilitasi untuk berkonsultasi terkait penggunaan zatnya. 

Langkah -Langkah penyelesaian kasus 

Sesi Tahapan Kegiatan Keterangan 

1 Tahap Awal • Membangun rapport 1) Mengembangkan 

Pertemuan awal merupakan hubungan yang 
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kunci sukses untuk membangun ditandai dengan 

hubungan baik dengan klien keharmonisan, 

Cth . Menyapa klien dengan kesesuaian dan 

hangat dan ramah serta kecocokan . 

membuka pembicaraan santai 2) Mendorong klien 

dan ringan untuk mencairkan untuk mau 

suasana. Menanyakan kondisi menceritakan 

klien saat ini dan bantuan yang permasalahannya 

diharapkan. dan meyakinkan 

klien bahwa kita 

sebagai konselor 

dapat dipercaya dan 

kompeten 

menangani 

masalahnya 

2 Inti • Menggali dan mengeksplorasi . Konselor diharapkan 

(Tahap masalah klien lebih dalam mampu melakukan 

Kerja) dengan cara : identifikasi posisi 

1) Mengidentifikasi posisi klien klien saat ini dalam 

saat ini dalam tahapan tahapan perubahan 

perubahan (stages of . Penggalian masalah 

change). dimaksudkan agar 

2) Menggali riwayat penggunaan klien mempunyai 

zat saat ini, serta melakukan perspektif dan 

konfirmasi tentang perilaku alternatif baru 

klien mengkonsumsi narkoba terhadap masalah 

setiap akhir minggu bersama yang sedang 

ternan dialaminya. Konselor 

3) Menggali informasi tentang melakukan reassess 

pemahaman atau pandangan ment (penilaian 

klien mengenai penggunaan kembali), bersama-
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narkotikanya sama klien meninjau 

4) Melakukan elaborasi tentang kembali 

hal-hal yang menurut klien permasalahan yang 

dapat memicu pertengkaran dihadapi klien. 

dengan istri serta memberikan 

pandangan baru bahwa 

pertengkaran tersebut dipicu 

oleh penggunaan 

narkotikanya. 

5) Mengidentifikasi sumber day a 

lain yang dapat membantu 

6) Mengelaborasi kemungkinan 

pernah menghadapi 

permasalahan serupa dan 

berhasil mengatasi 

sebelumnya. 

7) Menggiring klien pada 

keinginan untuk memperbaiki 

situasi serta mendorong 

pembicaraan tentang solusi 

alas permasalahan tersebut 

8) Membuat komitmen 

perubahan berdasarkan 

rencana penye/esaian 

masalah yang akan dilakukan. 

3 Akhir Membuat kesimpulan mengenai a) Konselor bersama 

(Tahap proses konseling . klien membuat 

Tindakan) 1) Mengutarakan kembali tentang kesimpulan 

masalah utama yg dihadapi klien mengenai hasil 

secara singkat proses konseling. 

2) Menyusun rencana lindak lanjut b) Menyusun rencana 
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penyelesaian masalah 

berdasarkan rencana yang Ielah 

disepakali dengan time frame 

(balasan waklu) yang jelas dan 

konkrit. 

3) Menyusun jadwal konseling 

kembali berdasarkan waklu yang 

Ielah disepakali 

2. HOME VISIT I KUNJUNGAN KLIEN 

a. Pengertian 

lindakan yang akan 

dilakukan 

berdasarkan 

kesepakalan yang 

Ielah dibangun dari 

proses konseling. 

c) Mengevaluasi 

jalannya proses dan 

hasil konseling 

(penilaian segera). 

Membual perjanjian 

unluk pertemuan 

berikulnya 

Kunjungan rumah alau kunjungan klien adalah salah salu leknik 

pengumpulan data melalui jalan mengunjungi klien untuk membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kunjungan klien merupakan upaya 

unluk mendeleksi kondisi lingkungan klien baik lingkungan rumah, 

sekolah, pekerjaan maupun masyarakal yang eral kailannya dengan 

permasalahan klien. Kunjungan klien merupakan salah satu kegiatan 

pendukung unluk memahami klien yang bermasalah secara lebih Jengkap. 

b. Tujuan 

Kunjungan rumah alau kunjungan klien bertujuan agar konselor Jebih 

mengenal lingkungan klien sehari-hari , khususnya bila informasi yang 

dibuluhkan lidak dapal diperoleh melalui wawancara alau konseling. 

Beberapa lujuan dari kunjungan rumah alau kunjungan klien yailu · 
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1) Untuk men am bah kelengkapan data/informasi tentang klien melalui 

wawancara dengan anggota keluarga dan hasil observasi di 

lingkungan klien. 

2) Memberi penjelasan tentang keadaan klien keluarga; rekan ; orang 

terdekat klien untuk membangun kerjasama terkait pemulihan klien. 

3) Mengembangkan tingkat kepedulian keluarga; rekan klien; orang 

terdekat klien terhadap masalah klien. 

4) Crosscek data klien 

5) Pengawasan terhadap klien 

c. Fungsi/Manfaat 

1) Fungsi Pemahaman 

yaitu yang akan menghasilkan pemahaman tentang diri klien, 

lingkungan (keluarga, pekerjaan, pendidikan, sosial) sehingga 

konselor/pendamping dapat memahami kondisi klien terkait dengan 

kondisi lingkungannya. 

2) Fungsi Pengentasan 

Yaitu fungsi yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya 

berbagai permasalahan yar.g dialami oleh klien . 

3) Fungsi Pencegahan 

Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen dari keluarga; rekan 

klien upaya pencegahan masalah khususnya yang disebabkan oleh 

faktor-faktor keluarga lebih mungkin untuk di laksanakan. 

4) Fungsi Pengembangan dan Pemeliharaan 

Dengan adanya kerjasama antara konselor/pendamping dan keluarga; 

rekan klien memberikan fasilitas yang lebih baik bagi pengembangan 

dan pemeliharaan potensi klien. 

5) Fungsi advokasi 

Membantu klien jika mempunyai masalah/penolakan baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun lingkungan pekerjaan 
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d. Prinsip 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 

1) Kerahasiaan klien 

2) Kenyamanan klien 

3) Kesediaan klien untuk ditemui dan rekomendasi orang-orang yang 

dapat diminta keterangan atau informasi lebih lanjut 

4) Empati 

Asas kesukarelaan dan keterbukaan kepada klien untuk dilakukan 

kunjungan rumah/kunjungan klien 

e. Komponen/Kriteria (Kiien Dan Petugas) 

1) Kasus 

Diidentifikasi terlebih dahulu dan dianalisis perlu tidak diadakannya 

Kunjungan Rumah sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus 

tersebut. 

2) Keluarga 

Yang hendaknya diperhatikan: 

a) Orangtua/ wali 

b) Anggota keluarga lain 

c) Orang-orang yang tinggal di lingkungan keluarga 

d) Kondisi fisik rumah 

e) Kondisi ekonomi dan hubungan sosial-emosional 

3) Konselor/Pendamping 

Sebagai penyelenggara layanan Kunjungan Rumah. 

f. Jenis-jenis 

Kunjungan dapat dilaksanakan ke rumah klien, lingkungan rumah klien, 

lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, atau ditempat yang netral. 

Semua tergantung kenyamanan serta kesepakatan klien kesediaannya 

untuk ditemui. 
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g. Prosedur/Tahapan: 

1) Perencanaan 

a) Menetapkan kasus 

b) Meyakinkan ktien tentang pentingnya kunjungan (meminta 

persetujuan untuk di kunjungi) 

c) Menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan 

kepada keluarga 

2) Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana kegiatan 

a) Menetapkan materi (data yang perlu diungkapkan dan peranan 

masing- masing anggota keluarga yang akan ditemui). 

b) Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

3) Pelaksanaan 

Mengkomunikasikan (rencana) kegiatan kunjungan rumah kepada 

pihak- pihak terkait melakukan kunjungan rumah, yaitu: 

a) Bertemu orang tua atau wali dan anggota keluarga lain. 

b) Membahas perkembangan klien/silahtuhrahmi. 

c) Melengkapi data. 

d) Mengembangkan kom1tmen orang tua atau wali dan anggota 

keluarga lain. 

4) Penilaian 

a) Mengevaluasi proses pelaksanaan kunjungan 

b) Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan, serta 

komitmen orang tua/ wali/ anggota keluarga lain. 

c) Mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan dalam 

pengentasan masalah klien. 

d) Analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil kunjungan terhadap 

penanganan kasus, khususnya pengentasan masalah klien. 

5) Tindak lanjut dan laporan 

a) Mempertimbangkan apakah diperlukan kunjungan ulang atau 

lanjutan. 
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b) Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan 

data hasil kunjungan yang lebih atau akurat. 

c) Menyusun laporan kegiatan 

d) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait. 

e) Mendokumentasikan laporan. 

h. Mekanisme Pelaksanaan 

Kunjungan ke rumah klien dapat dilakukan secara berkala, maupun 

sesuai dengan kebutuhan dari klien. Pelaksanaannya sebanyak 2 - 4 kali 

selama periode layanan rawat lanjut. Selama kunjungan, seorang 

konselor/pendamping dapat berkomunikasi langsung tidak hanya dengan 

klien saja, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung dengan pihak 

keluarga (siapa pun yang ada dirumah), warga sekitar, teman/kerabat 

klien, orang-orang yang paling berpengaruh terhadap hidup klien, untuk 

menanyakan seputar perkembangan klien, hambatan-hambatan apa saja 

yang dirasakan oleh klien serta dukungan-dukungan apa saja yang 

dibutuhkan oleh klien. 

Selain itu seorang konselor/pendamping dapat juga memberikan 

informasi maupun edukasi kepada klien, keluarga, maupun masyarakat 

sekitar. Edukasi yang dapat diberikan seperti pemahaman adiksi, 

karakteristik penyalah guna, bentuk-bentuk dukungan yang dapat di 

berikan, dlt. 

Teknik Dasar Pelaksanaan 

1) Mengadakan persia pan yang matang sebelum melakukan kunjungan, 

seperti mengenai informasi apa yang ingin diperoleh. 

2) Konselor/pendamping perlu bersikap wajar, sopan dan menghargai. 

3) Menunjukkan sikap ketulusan untuk menolong guna menghindari 

memberi kesan seolah-olah akan diadakan pemeriksaan atau 

penggeledahan. 
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4) Harus ada kepastian sebelum berkunjung, bahwa kedatangan 

konselor akan disambut dengan baik. Kepastian itu dapat diperoleh 

dari informasi yang bersangkutan tentang rencana berkunjung ke 

rumahnya. 

5) Membuat catatan seperlunya, sesuai dengan tujuan . 

6) Hindari wawancara sepihak. 

7) Sebelum mengadakan home visit , sebaiknya konselor mempelajari 

data klien. 

8) Mencari data sejauh yang memungkinkan. 

9) Pendekatan dapat dilakukan dari segi positif atau kekuatan dari 

keluarga klien. 

j. Hambatan 

1) Perhatikan keselamatan diri sendiri dan lingkungan sekitar 

2) Memaksa guna memenuhi kelengkapan administratif 

3) Kunjungan dilaksanakan tidak sepenuh hati, hanya dikarenakan untuk 

memenuhi kelengkapan administratif saja 

3. PEER GROUP I PERTEMUAN KELOMPOK 

a. Pengertian 

Layanan pertemuan kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang 

dir.amis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari, dibina , dalam 

suatu kelompok kecil mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan 

konselor , dimana komunikasi antar pr1badi tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai 

kehidupan dan segala tujuan hidup serta untuk belajar perilaku tertentu ke 

arah yang lebih baik (Winkel dan Hastuti, 2004:198). 

b. Tujuan 

Tujuan pertemuan kelompok adalah : 
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1) Masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan 

menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu , dia lebih 

ikhlas menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka lerhadap aspek-aspek 

positif dan kepribadiannya. 

2) Para anggota kelompok mengembangkan kemampuan komunikasi satu 

sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam 

menyesuaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase 

perkembangan mereka. 

3) Para anggota kelompok memperoleh kemampuan mengatur dirinya 

sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. 

4) Para anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang 

lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. 

5) Masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang 

ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang 

lebih konstruktif. 

6) Para anggota kelompok lebih berani melangkah lebih maju dan 

menerima resiko yang wajar dalam bertindak, dari pada hanya tinggal 

diam dan tidak berbuat apa-apa. 

7) Para anggota ke lompok lebih menghayati dan menyadari kehidupan 

manusia sebagai kehidupan yang sesama, dan mengandung tuntutan 

menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain. 

c. Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan pertemuan kelompok adalah : 

1) Kepraktisan 

Dalam waktu sing kat konselorl pendamping dapat berhadapan dengan 

sejumlah klien untuk membantu klien sesuai dengan kebutuhan. 

2) Perubahan prilaku 

Dalam hal ini anggota kelompok (klien) akan belajar untuk berlatih 

tentang perilaku baru melalui diskusi ke lompok dan edukasi dari 

kelompok untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. 
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3) Komunikasi yang efektif 

Pertemuan kelompok merupakan kesempatan yang luas untuk 

berkomunikasi dengan anggota lain mengenai kebutuhan dalam rangka 

mengembangkan diri, membahas suatu masalah (tema/isu), dan 

adanya kebebasan untuk mengekspresikan perasaan, menunjukkan 

perhatian/ empati kepada anggota lain dan belajar untuk meningkatkan 

kepercayaan pada orang lain dan lingkungan. 

4) Mempelajari keterampilan sosial 

Pertemuan kelompok memungkinkan klien sat ing belajar untuk 

berhubungan pribadi dengan lebih dalam. Anggota dapat belajar 

memberikan umpan batik, mencontoh anggota lain yang telah terampill 

berhasil , dan dapat melakukan konfrontasi secara tepa! dengan 

memperlihatkan perhatian secara sungguh-sungguh pada anggota lain. 

5) Saling memberi dan menerima bantuan 

Dengan adanya saling memberi dan menerima bantuan serta empati 

yang tulus akan menumbuhkan harga diri , keyakinan diri dan suasana 

yang positif diantara anggota, sehingga setiap anggota akan merasa 

diterima dan dimengerti. 

6) Belajar lebih memahami orang lain dan menghargai kepribadian orang 

lain. 

Klien belajar untuk bertukar pikiran dan berbagi rasa dengan anggota 

lain , lebih terbuka berbicara tentang dirinya, dan dapat mengambillebih 

membuka diri terhadap umpan balik/masukan yang diberikan anggota 

lain . 

d. Prinsip 

Menurut George dan Cristiani, 1981 (dalam Latipun, 2008 183) 

mengatakan bahwa interaksi kelompok memiliki pengaruh positif untuk 

kehidupan individual karena kelompok dapat dijadikan sebagai media 

terapeutik. Menurutnya interaksi kelompok dapat meningkatkan 

pemahaman diri dan baik untuk perubahan tingkah laku individual. 
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e. Kriteria 

1) Klien : 

Klien yang sedang mengikuti layanan rawat lanjut 

2) Pelugas · 

a) Memiliki pengelahuan dasar adiksi 

b) Memahami prinsip dasar konseling 

c) Memiliki keinginan untuk membantu orang lain 

d) Memiliki kemampuan inlerpersonal skill yang baik 

e) Dapal bersikap profesional dan menjunjung elika profesional 

fj Memahami aspek komunikasi non-verbal (sikap, konlak, geslur, 

mimik) 

g) Mempunyai kemampuan menjadi fasilitator dan evaluator terhadap 

dinamika kelompok 

f. Jenis- Jenis Layanan 

1) Setelah dilakukan asesmen dan jika dibutuhkan oleh klien maka 

pertemuan kelompok dapat dijadikan sebagai benluk layanan konseling 

kelompok. 

2) Pemberian Edukasi dan seminar (adiksi, kesehalan,/ile skill, dll) 

3) Peningkalan vokasional dan survival skill 

4) Sebagai support group 

g. Tahapan 

Dalam pelaksanaan pertemuan kelompok dibagi menjadi 4 tahap kegiatan 

yailu : 

1) Tahap I 

Tahap ini dinamakan lahap pembenlukan, dimana anggola kelompok 

saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan lujuan kegiatan 

pertemuan kelompok yang ingin dicapai. Tahap ini ditandai dengan 

terlibalnya anggola dalam kegialan kelompok. 
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2) Tahap II 

Tahap ini dinamakan lahap peralihan. Pada lahap peralihan biasanya 

diwarnai dengan suasana ketidakseimbangan dalam diri masing~masing 

anggola kelompok. Tahap ini merupakan jembalan anlara lahap 

perlama dengan lahap berikulnya. Oleh karena ilu, apabila lahap 

peralihan dapal dilalui dengan baik, maka diharapkan lahap-lahap 

berikulnya akan dapal juga berjalan dengan baik. 

3) Tahap Ill 

Tahap ini dinamakan tahap kegiatan. Tahap ini merupakan kehidupan 

yang sebenarnya dari kelompok. Kegialan kelompok pada lahap ini 

lerganlung pada hasil dari dua lahap sebelumnya. Jika lahap-lahap 

sebelumnya berhasil baik, maka lahap keliga ini akan berlangsung 

dengan Ia ncar dan pemimpin kelompok mungkin sudah bisa lebih sanlai 

dan membiarkan anggola kelompok melakukan kegialan lanpa banyak 

campur tangan dari pimpinan kelompok. 

4) Tahap IV 

Tahap ini dinamakan tahap pengakhiran . Berkenaan dengan 

pengakhiran kegialan kelompok, pokok perhatian hendaknya lebih 

dilujukan kepada hasil yang Ieiah dicapai oleh kelompok ilu ketika 

menghentikan pertemuan. Kegialan kelompok sebelumnya dan hasil

hasil yang dicapai sebaiknya mendorong kelompok lersebul unluk lerus 

melakukan kegiatan sehingga lujuan bersama lercapai penuh. Dalam 

hal ini anggola kelompok yang menelapkan sendiri kapan kelompok itu 

akan bertemu kembali. Kelika kelompok memasuki lahap pengakhiran 

kegialan kelompok dipusalkan pada pembahasan-pembahasan dan 

penjelajahan lentang apakah para anggota kelompok akan mampu 

menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari pada kehidupan sehari

hari . Yang lebih penling lagi adalah bahwa pada akhir kegialan para 

anggola kelompok benar-benar Ieiah memelik sesualu hasil yang 

berharga dari kegiatan yang diikulinya. 
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h. Mekanisme Pelaksanaan 

1) lata Cara 

Dalam pelaksanaan pertemuan kelompok ada beberapa proses yang 

harus dilakukan · 

a) Pembukaan 

Merupakan dasar pengembangan hubungan antar pribadi (working 

relationship) yang balk. Pembicaraan dilakukan secara terbuka 

dan terarah dalam wawancara pertemuan. Jika konselor dan klien 

bertemu untuk pertama kali, waktunya akan lebih lama dan isinya 

akan berbeda dibandingkan dengan pembukaan saat konseling 

dan konselor bertemu kembali untuk melanjutkan wawancara yang 

Ieiah berlangsung sebelumnya. 

b) Penjelasan masalah 

Konselor mempersilahkan atau mengundang konseli untuk 

mengungkapkan alam perasaan, alam pikiran kepada konselor 

secara bebas. Konselor segera merespon pernyataan perasaan 

atau pikiran konseli dengan teknik yang sesuai, memiliki derajat 

emosional yang tinggi, semakin membuka dirinya. 

c) Penggalian latar belakang masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan mendalam 

tentang masalah klien, pacta lase ini inisiatif penggalian masalah 

latar belakang ada dipihak konselor. Fase ini disebut dengan 

analisis kasus. Pelaksanaan fase ini dilakukan menurut 

sistematika tertentu sesuai dengan pendekatan pertemuan yang 

diambil. 

Konselor disini mengambil sikap "ekletik", karena sistematika 

analisis disesuaikan menurut jenis masalah, tarat perkembangan 

konsel ing, dan pengalaman konselor dalam menetapkan 

pertemuan tertentu. 

d) Penyelesaian masalah 
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Berdasarkan data setetah diadakan analisis kasus, konselor dan 

klien membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Walaupun 

selama fase ini konseli harus ikut berfikir, memandang dan 

mempertimbangkan, namun peran konselor di institusi pendidikan 

dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya lebih 

besar. 

e) Penutup 

Mengakhiri proses pertemuan dapat mengambil bentuk yang agak 

formal sehingga konselor dan klien menyadari bahwa hubungan 

antar pribadi Ieiah usai. Oleh karena itu biasanya konselor 

mengambil inisiatif dalam memulai fase penutup ini. 

2) Peserta: 

Peserta layanan ini adalah klien yang mengikuti kegiatan rawat lanjut. 

Jumlah peserta kegiatan 15-30 orang dengan minimal 2 pendamping I 

konselor. 

3) Frekuensi & Durasi 

Layanan diberikan kepada klien sebanyak minimal 2 kali pertemuan 

kelompok dan konseling individu di berikan sesuai kebutuhan klien. 

Waktu layanan yang di berikan 45-90 me nit I topik. 

4) Pelaksana : Konselor I pendampingl fasilitator 

5) Alat/Bahan : sesuai kebutuhan 

6) Materi: 

Materi Layanan I Pokok bahasan yang diberikan dalam pertemuan 

kelompok, yaitu antara lain : 

a) Beberapa pengertian kekambuhan terhadap klien . 

Suatu proses yang berkaitan erat dengan cara berfikir dan 

persepsi terhadap narkotika 

Aktif menggunakan kembali narkotika secara berulang dalam 

proses pemulihan 
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Tindakan nyata untuk mengulangi kembali pemakaian narkotika, 

hasil dari perubahan dalam persepsi, pikiran , perasaan atau emosi 

dan perilaku. 

b) Ciri-ciri terjadinya kekambuhan 

Melakukan penolakan terhadap perasaan atau menolak 

keberadaan orang di sekitar dan merasa tidak lagi memerlukan 

terapi atau pembinaan lanjut 

Penlaku menghindar atau defensif (mempertahankan pendapatnya 

sendiri) dan kembali pada kebiasaan lama seperti pada awal 

melakukan terapi 

Mengembangkan terjadinya krisis dengan menutup diri dari 

pergaulan dengan orang lain, memandang sesuatu dari 

"kacamatanya" sendiri dan mulai membuat rencana yang hanya 

berdasarkan angan belaka. 

Tidak bergerak dari kehidupannya sekarang , yaitu hidup dengan 

khayalan yang semakin meningkat namun tidak mampu 

mengidentifikasikan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai 

keinginan atau khayalan tersebut. 

Bingung dan reaksi berlebihan, dengan perilaku yang sering 

tersinggung, mudah marah dan frustasi . 

Depresi yang ditunjukan dengan keinginan menggunakan 

narkotika kembali , tidak mampu melaksanakan aktivitas normal 

sehari-hari dan pola hidup mulai tidak teratur Tidak perduli dengan 

lingkungan , mudah panik dan tidak puas dengan segala hal di 

lingkungannya . 

c) Faktor-Faktor kontribusi terjadinya kekambuhan 

Faktor orang-orang yang beresiko 

Contoh : seperti sesama teman menggunakan, bandar, keluarga 

yang juga menggunakan, sikap pasangan atau keluarga yang tidak 

mendukung terjad inya pemulihan . 
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F aktor tempaUiingkungan yang beresiko 

Contoh tempat-tempat yang sering digunakan untuk memakai, 

lingkungan rumah yang banyak bandar atau pemakai, tempat

tempat bandar dimana sering melakukan transaksi. 

Faktor benda-benda yang biasa digunakan untuk memakai 

Contoh jarum suntik, sendok yang bengkok, pipet, bong (alat 

hisap), almunium foi l, uang. 

Faktor keadaan emosi yang dapat mendorong seseorang untuk 

menggunakan 

Contoh perasaan bersalah, marah, sedih, kecewa, terlalu 

senang 

Faktor hari-hari besar 

Contoh malam tahun baru, natalan , lebaran , perayaan ulang 

tahun. 

d) Kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan 

kekambuhan 

Kegiatan-kegiatan ini perlu diberikan dan dilatih kepada klien untuk 

dapat mencegah kekambuhannya (coping skill). Kegiatan yang perlu 

diberikan antara lain 

Keterampilan untuk menolak ajakan ternan atau bandar. 

Beberapa contoh metode yang dapat dilakukan seperti bermain 

peran (role play), membuat skenario/cerita, modeliing 

(memberikan contoh) 

Relaksasi dapat dilakukan secara sederhana 

Relaksasi dengan mengkondisikan seperti badan dibikin 

senyaman mungkin, memejamkan mata, menarik napas pelan

pelan dari hidung, keluar dari mulut secara perlahan. Bisa juga 

melakukan relaksasi dengan musik atau narasi yang dapat 

membawa klien kedalam kondisi-kondisi tertentu. 

Problem solving 
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Pada kegiatan ini, klien dilatih agar dapat memecahkan masalah 

yang mungkin paling sering dihadapinya. F asilitator dapat 

menjelaskan langkah-langkahnya mulai dari tahap analisis sampai 

kepada pengambilan keputusan. Setelah menjelaskan langkah

langkah tersebut, klien bisa di berikan sebuah cerita atau skenario 

tertentu , dan minta klien untuk membuat langkah-langkah 

memecahkan masalah sesuai dengan materi yang disampaikan 

sebelumnya. 

e) Strategi mengatasi kekambuhan 

Melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan sejarah 

pemakaian. Klien diminta untuk tidak mencari kegiatan yang 

berhubungan dengan riwayat pemakaian. Kegiatan baru yang 

dapat ditawarkan antara lain olahraga, mencari hobi baru , 

mencuci , bersih-bersih, membaca. 

Bercerita dengan orang-orang yang dapat membantu, atau yang 

dipercaya . Kegiatan seperti berbagi perasaan kepada orang yang 

tepat dan dapat dipercaya dapat membantu mengatasi 

permasalahan internalnya . Contohnya kepada Ieman sebaya (peer 

group). pasangan , keluarga, orang tua, Ieman dekat yang bukan 

saudara (significant other). 

Selalu menyimpan nomor kontak orang-orang yang dapat 

membantu. Penting untuk menyimpan kontak orang-orang yang 

dapat membantu agar sewaktu-waktu dapat segera di hubungi. 

Berdoa atau melakukan relaksasi sederhana. Kegiatan ini perlu 

dilakukan untuk menetralisir kondisi lebih baik seperti mengatur 

napas secara teratur. 

Mencari kelompok-kelompok bantu diri. Kegunaan dari mencari 

kelompok bantu diri agar dapat mempertahankan pemulihannya. 
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Mencari ternan-ternan baru , lingkungan yang baru, serta kegiatan 

yang baru diluar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada saat 

menggunakan. 

fj Pemahaman dan pengembangan bakat dan minat; 

g) Pemahaman kelemahan dan kekuatan diri ; 

h) Penyusunan tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang ; 

i) Pengembangan kemampuan berkomunikasi; 

j) Pemahaman kondisi fisik , sosial, dan budaya dalam kaitannya 

dengan orientasi diri; 

k) Pengembangan kecenderungan karier yang menjadi pilihannya; 

I) Kemampuan untuk melakukan jejaring; 

m)Kemampuan untuk pengambilan keputusan; 

7) Lokasi: 

Pertemuan kelompok dapat dilaksanakan di tempat layanan BNN/ 

BNNP/ BNN Kota/Kab atau tempat lain yang Ieiah disepakati oleh 

anggota kelompok (klien). 

Teknik Dasar Pelaksanaan : 

Mempersiapkan klien untuk pertemuan kelompok dengan tujuan untuk 

1) Memperjelas harapan baik klien maupun program layanan 

2) Membuat aturan dasar 

3) Mengeksplorasi manfaat dari terapi pertemuan kelompok 

4) Memperbaiki kesalahpahaman mengenai pertemuan kelompok 

5) Menilai kemampuan klien untuk berfungsi dalam kelompok 

6) Menilai tahap perubahan klien 

7) Menilai kemauan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif 
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j . Hambatan : 

1) Adanya suasana yang tidak nyaman, seperti tempat pelaksanaan 

dimana banyak orang yang memperhatikan, adanya suara·suara yang 

mengganggu 

2) Memaksa klien untuk sharing atau mengungkapkan perasaan , pikiran 

atau pendapat. 

3) T ema/ topik bahasan yang tidak jelas dan monoton 

4) Faktor konselor/pendamping/ fasiitator yang kurang mempunyai 

kemampuan dalam memimpin jalannya pertemuan kelompok. 

5) Pertemuan didominasi oleh salah satu anggota 

6) Peran konselor/pendamping terlalu dominan 

7) Adanya kritikan/ hukuman bagi klien/ anggota ke lompok yang memilih 

untuk tidak berpartisipasi dalam kelompok 

8) Konselor/ pendamping tidak melakukan evaluasi 

4. PEMERIKSAAN TES URINE 

a. Pengertian 

Pemeriksaan urine pada klien untuk mendekteksi zat spesifik yang 

mungkin digunakan. 

b. Tujuan 

Untuk mengetahui jenis zat yang digunakan dan memonitor kemungkinan 

kekambuhan pada klien 

c. Manfaat 

Manfaat dari pemeriksaan urine adalah : 

1) Sebagai alai bukti kondisi klien dalam proses pemulihan 

2) Sebagai dasar penentu terapi dan intervensi lanjutan klien 
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d. Prinsip 

T es urine merupakan sebuah proses pemeriksaan urine yang dilakukan 

terhadap klien untuk mengetahui jenis zat yang terkandung dalam urine 

dengan ditandainya garis berwarna merah pada alat tes tersebut. 

e. Kriteria 

1) Klien : lndividu yang mengikuti program rawat lanjut 

2) Petugas Petugas yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan 

pemeriksaan tes urine 

f. Jenis-jenis Tes Urine 

1) Tes urine dengan 6 jenis parameter dengan tes urine ini dapat dideteksi 

zat narkotika diantaranya ; 

a) Amfetamin 

b) Morfin 

c) Mariyuana 

d) Metamfetamin 

e) Kokain 

D Benzodiazepin 

2) T es urine dengan 5 jenis parameter dengan tes urine ini dapat dideteksi 

zat narkotika diantaranya; 

a) Amfetamin 

b) Morfin 

c) Mariyuana 

d) Metamfetamin 

e) Kokain 

g. Tahapan 

1) Persiapan 

a) Menyiapkan alai dan bah an berupa rapid test dan pot urine 

b) Klien menandatangani lembar persetujuan pemeriksaan urine 
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2) Pelaksanaan 

a) Pemberian kode/label sesuai idenlilas klien di pot urine 

b) Pengambilan urine diawasi oleh petugas, sesuai dengan ketentuan 

c) Penyerahan sampel urine ke petugas pemeriksa 

d) Melakukan test dan membaca hasil 

3) Hasil dan tindak lanjut Pemeriksaan 

1) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada klien dan pendamping/ 

konselor 

2) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan di dalam file klien 

3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tes urine 

h. Mekanisme. 

Klien diharapkan menampung sampel urine didalam pot urine yang 

didampingi oleh petugas pelaksana (konselor/pendamping) selan)utnya 

sampel urine didalam pot urine tersebut diserahkan kepada petugas yang 

kemudian dimasukkan parameter/rapid tes untuk mengetahui hasil jenis zat 

yang terdeteksi. 

Setelah diketahui jenis zat yang terdeteksi , petugas mencatat hasil 

analisa yang ditandatangi oleh klien dan petugas, kemudian 

didokumentasikan oleh petugas. 

Pemeriksaan tes urine dilakukan minimal 2 kali dalam masa layanan 

rawat lanjut atau sesuai kebutuhan. 

i. Teknis Dasar Pelaksanaan 

Sebagai petugas yang menangani pemeriksaan tes urine ini harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkotika. 

j . Hambatan 

1) Tes urine yang dilaksanakan tidak dengan pengawasan petugas. 

2) Rapid tes tidak diperoleh dari klien 
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3) Sampel urine tidak berasal dari klien yang bersangkutan 

4) Tertukarnya sampel unne 

5) Tes urine diluar jadwal yang telah dilentukan petugas 

6) Tes urine tidak dilakukan ditempat yang ditentukan petugas 

5. RUJUKAN 

a. Pengertian 

Rujukan merupakan pengaturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab 

pelayanan secara timbal balik baik secara vertika l maupun horizontal kepada 

yang berwenang dan dilakukan secara rasional. Rujukan pada layanan rawat 

lanjut merupakan proses dimana seorang pendamping merujuk kliennya 

kepada sumber pelayanan lain yang dapat membantu meningkatkan 

keberfungsian sosial klien tersebut. Rujukan dilakukan ketika pendamping 

memungkinkan kliennya sadar akan sumber pelayanan lain yang dapat 

membantunya meningkatkan keberfungsian sosial dan menginginkan untuk 

mengadakan kontak dengan sumber tersebut. 

Rujukan ini juga dilakukan hanya jika klien mengijinkan atau bersedia 

dirujuk. Konselor dan klien bersama-sama membahas pelayanan potensial 

yang diperlukan klien dan merujuknya kepada sumber pelayanan lainnya 

b. Tujuan 

1) Tujuan Rujukan : 

Terca painya pemerataan upaya layanan dalam rangka penyelesaian 

masalah secara berdaya dan berhasil guna. 

2) Tujuan Sistem Rujukan 

Meningkatkan mutu , cakupan dan efisiensi pelayanan secara terpadu. 

c. Manfaat Rujukan 

1) Memberikan pilihan layanan sesuai kebutuhan klien 

2) Teraksesnya layanan lain di luar lembaga asal 
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3) Membantu penghematan dana, karena lembaga tidak perlu menyediakan 

seluruh sarana prasarana layanan 

4) memudahkan peke~aan administrasi, terutama pada aspek perencanaan. 

d. Prinsip 

1) Keputusan untuk memanfaatkan rujukan merupakan keputusan bersama 

antara pendamping dengan klien . 

2) Pendamping sebaiknya terlebih dahulu memanfaatkan sumber informasi 

sebelum sumber-sumber formal . 

3) Keputusan memanfaatkan layanan di luar lembaga harus melalui 

pengkajian mendalam terhadap lembaga pelayanan atau sistem lainnya 

yang akan dilibatkan. 

4) Rujukan seharusnya dilakukan atas dasar yang jelas, sehingga akan 

memudahkan di terima di layanan yang dirujuk. 

5) Keluarga dan orang terkait dengan kl ien perlu dipersiapkan sehingga 

mereka dapat memenuhi apa yang diharapkan dari proses rujukan 

6) Rujukan harus melihat kemampuan dan tanggung jawab klien atau 

keluarga di tempat layanan rujukan 

e. Kriteria Rujukan 

1) Klien memerlukan pertolongan lebih I an jut. 

2) Layanan memerlukan sumber yang berada di luar lembaga. 

3) Adanya dampak negatif atas layanan di lembaga asal hingga memerlukan 

layanan lebih lanjut. 

4) Rujukan harus jelas, yaitu jelas lembaga yang dirujuk, isi rujukan jelas, dan 

petugas pelaksana harus jelas. 

f. Jenis-Jenis Rujukan 

1) Rujukan Horisontal : 

Rujukan yang dilakukan antar pelayanan dalam satu tingkatan apabi la 

tidak dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan klien karena 
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keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya 

sementara atau menetap. 

2) Rujukan Vertikal : 

Rujukan yang dilakukan antar pelayanan yang berbeda tingkatan, dapat 

dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi 

atau sebaliknya. 

Gambar 4: Komponen sisten Rujukan perawatan Adiksi yang komprehensif 

g. Tahapan 

Proses rujukan klien rawat lanjut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan . 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pedamping diharapkan melaksanakan 

tahapan sehingga proses rujukan dapat berjalan lancar. Tahapan tersebut 

diantaranya yaitu: 

1) ldentifikasi kebutuhan klien akan perlunya rujukan 

2) ldentifikasi institusi rujukan di wilayah kerja setempat 

3) Membuat kontak awal dengan lembaga baru atau rujukan. 

4) Mengundang lembaga tersebut atau pergi ke lembaga terse but dengan 

klien 

5) Pendamping menyediakan informasi mengenai klien dan kebutuhan klien 

tersebut kepada lembaga rujukan 

h. Mekanisme Pelaksanaan Rujukan 

Peserta frekuensi Pelaksana Alat/bahan Materi Lokasi 

r Kiien I Sesuai r endamping 1. Form treatment Form Disesuaikan 
kebutuhan plan rujukan dengan 

2. Form oroares kebutuhan 
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report (Mis: RS, 
3. Rekap medis BLK, 

Lembaga 
Pendidikan 
dll) 

i. Teknik dasar Pelaksaaan 

1) Pendamping mengidentifikasi masalah yang muncul pad a klien. 

2) Pendamping melaporkan kepada PM tentang masalah tersebut serta 

alasan perlu adanya rujukan bagi klien dan melengkapi syarat 

administrasi rujukan (kartu ldentitas, resume klien dll). 

3) Pendamping merekomendasikan klien untuk dibuatkan sural rujukan 

yang telah disetujui oleh Program Manager 

4) Pendamping mendampingi klien ke tempat rujukan dengan membawa 

surat rujukan 

5) PM berkoordinasi dengan lembaga rujukan untuk memantau proses 

dan hasil rujukan. 

6) Pendamping menindaklanjuti proses pasca rujukan apakah kembali ke 

layanan asal atau terminasi program 

7) Pendamping melaporkan hasi l rujukan kepada PM. 

j. Hambatan : 

1) Rujukan yang tidak sesuai kebutuhan klien dengan tidak membaca form 

kebutuhan klien 

2) Hilangnya rekam medis dan form rujukan 

3) Tidak memiliki tempat rujukan dan tenaga rujukan 

4) Penundaan waktu rujukan pada kenyataan klien sedang dalam kondisi 

kritis untuk di rujuk. 

6. FAMILY SUPPORT 

a. Pengertian 

Pengertian Family support adalah sebuah kegiatan berupa pemberian 

dukungan kepada keluarga untuk mendapatkan komunikasi , informasi dan 
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edukasi mengenai masalah adiksi, sosial, hukum dll. Program ini juga 

merupakan program pemberdayaan keluarga untuk mampu memberikan 

dukungan/kebutuhan bagi anggota keluarga yang sedang menjalani proses 

pemulihan ketergantungan terhadap narkotika. 

b. Tujuan 

1) Dapat memberikan pemahaman kepada anggota keluarga ten tang apa 

itu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. 

2) Dapat menjelaskan dan memberi pemahaman tentang bahaya 

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. 

3) Dapat menjadi inisiator dalam komunikasi dengan anggota keluarga lain 

4) Dapat memiliki pemahaman bagaimana menghadapi anggota keluarga 

yang terindikasi dalam penyalahgunaan Narkotika. 

5) Dapat memilik1 pengetahuan tentang program rehabilitasi untuk anggota 

keluarga yang terindikasi kecanduan Narkotika. 

c. Manfaat 

1) Pandangan keluarga akan lebih luas lagi mengenai pemahaman adiksi 

2) Menghilangkan stigma dan diskriminasi sehingga menciptakan persepsi 

positif terhadap anggota keluarga yang bermasalah dengan 

penyalahgunaan narkotika 

3) Menjadi jembatan komunikasi antara penyalah guna dan keluarga yang 

lain 

4) Memiliki keterampilan baru dalam menghadapi anggota keluarga yang 

terindikasi dalam penyalahgunaan narkotika . 

5) Mengurangi dampak stress dalam menghadapi anggota yang terindikasi 

menggunakan narkolika 
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d. Prinsip 

Memberikan informasi bagi anggota keluarga agar memiliki 

pemahaman tentang masalah adiksi sehingga terwujudnya dukungan yang 

diperlukan klien yang berguna bagi proses pemulihan. 

Bersifat keterbukaan . kekeluargaan. partisipasi aktif, saling 

menghormati dan menghargai, Menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. 

e. Kriteria 

1) Peserta 

a) Keluarga klien yang sedang mengikuti layanan rawat lanjut. 

b) Keluarga klien dalam keadaan bersih narkoba. 

c) bersedia mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. 

2) Pendamping 

a) Memiliki ketrampilan mengenai grup terapi . 

b) Memiliki pengetahuan mengenai masalah adiksi dll. 

c) Netral. 

d) Pendengar yang baik. 

f. Jenis-jenis 

1) Family Support Group adalah sebuah kegiatan terapi yang di buat secara 

grup dan di pandu oleh profesional/ Fasilitator/ Stat Pendamping untuk 

memberikan komunikasi , informasi dan edukasi yang diperuntukkan 

sebagai bentuk terapi kepada klien. 

2) Family outing merupakan sebuah kegiatan wisata yang dilaksanakan di 

luar tempat layanan melibatkan anggota keluarga klien yang bertujuan 

untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan antar anggota keluarga 

g. Tahapan 

1) Persia pan 

a) Menentukan waktu pelaksanaan 
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1. 

2. 

b) Pemberitahuan dan undangan kepada klien dan keluarga 

c) Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan 

2) Pelaksanaan 

a) Registrasi peserta 

b) Perkenalan 

Dimaksudkan untuk menciptakan hubungan baik antara klien dan 

keluarga tidak bersifat defensif mempertahankan diri. 

c) Pemberian Materi 

Materi berupa parenting skills, masalah adiksi, sosial, hukum, 

komunikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan klien dan keluarga. 

Materi ini dapat diberikan oleh Profesionall fasilitator/ pendamping. 

d) Mengadakan observasi dan wawancara seperlunya. 

Adanya family support memungkinkan adanya informasi·informasi 

baru yang tidak di dapat sebelumnya. 

3) Penutup 

Akhirilah kegiatan family support pada waktu yang tepat dengan melihat 

kemungkinan terjadinya kebosanan dan waktu. 

4) Pembuatanlaporan 

Dalam membuat laporan family support hendaknya dibuat juga 

kesimpulan (sementara) 

h. Mekanisme Pelaksanaan 

Peserta Frekuensi Pelaksanaan AlaUbahan Materi Lokasi 

Klien 1 kali 1. Profesional 1. Laptop Materi Disesuaikan 

Keluarga 2. Fasilitator 2. lnfokus komunikas, dengan 

3. Stat 3. Papan tulis informasi kebutuhan 

pendamping 4. Kertas dan dan edukasi 

pulpen/pinsil 

5. Makalah 

6. Alat-alat 
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permainan 

7. Flip chart 

8. Brosur 

9. Pamflellhftlet 

i. Teknik dasar pelaksanaan (Metode) 

1) Seminar, 

2) Diskusi/T any a jawab 

j. Hambatan 

1) Kilen 

a) Ketidakbersedian peserta untuk di fasilitasikan dalam family support. 

b) Ada masalah-masalah dari klien kepada ke luarga yang belum 

selesai. 

c) Klien tidak bisa menghadirkan keluarga karena faktor jarak 

d) Klien dalam keadaan positif narkotika . 

e) Klien sakit atau berhalangan datang. 

2) Keluarga 

a) Keluarga tidak bisa hadir dalam kegiatan karena jarak tempuh yang 

cukup jauh. 

b) Keluarga klien pecandu narkotika/bandar. 

3) Stat pendamping/profesional 

a) Tidak menguasai materi. 

b) Tidak datang tepat waktu. 

c) Tidak bisa netral . 

d) Ada hubungan ganda dengan klien atau keluarga (bisnis, relationship 

dll). 
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BAB V 

OUTCOME 

A. Pendahuluan 

Sampai saat ini perlu disadari tidak ada satu bentuk pemulihan yang 

tepat dan dapat dipakai untuk semua orang. Kita perlu merancang intervensi 

dan program pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

individu. Karena pemulihan dari ketergantungan narkoba adalah suatu proses 

yang panjang maka diperlukan episode pengobatan. Salah satu hal yang 

paling penting adalah membangun Program pascarehabilitasi yang solid 

sehingga mengurangi tingkat kambuh , produktif dan berfungsi sosial. 

Dalam paradigma manajemen pemulihan ini (recovery management) , 

pecandu tidaklah dilihat dari sisi masalahnya saja tetapi terlebih kekuatan 

(strenght) yang dimilikinya. Bahkan sisi kekuatan pasien ini disebut sebagai 

"capital " atau kapital/modal untuk pulih/" recovery" Menurut Cloud & Granfield , 

ada 3 tipe kapital pemuiihan yang dapat dimanfaatkan yaitu kapital 

individual/personal, kapital ke luarga dan sosial serta kapita l komunitas dan 

budaya. Ketiga kapita l pemulihan ini bila dirinci lebih jauh meliputi 8 ranah 

yang dapat dikelola dalam proses pemulihan adiksi 

1. Penemuan makna dan tujuan hidup 

2. Kesehatan fisik dan mental 

3. Keterampilan vokasional/pendidikan 

4. Dukungan keluarga dan sosial 

5. Dukungan rekan sebaya 

6. Dukungan komunitas terintegrasi dan budaya 

7. Adanya pekerjaan dan solusi masalah hukum 

8. Adanya rumah dan lingkungan yang sehat 

Semakin banyak/besar kapita l yang dimiliki oleh seorang pecandu , 

memperkuat upayanya mencapai tujuan pemulihan seperti disebutkan diatas 
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yang melipuli abslinensia (bebas narkoba), sehal fisik , sejahlera (wellness) 

dan hidup yang berkualilas. 

Sebaliknya apabila kapila l yang dimiliki kurang alau lidak pernah ada, 

maka kapital tersebut perlu dikembangkan dalam manajemen pemullihan. 

lnilah esensi dari penggunaan isti lah manajemen pemulihan/ "recovery 

management" yang lidak dimiliki jika menggunakan islilah rehabililasi kelika 

memulihkan pecandu narkoba. Harapan yang seharusnya dicapai dalam 

manajemen pemulihan adalah individu "Pulih dan Produktif 

8, Kriteria Outcome 

Manajemen pemulihan bagi klien recovery addict belangsung cukup 

panjang mulai dari tahapan rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan , 

pascarehabililasi rawal inap alau rawal jalan dan lerakhir rawal lanjut Dari 

keseluruhan rehabilitasi berkelanjutan outcome dari tiap klien akan berbeda

beda yang lerbagi dalam 4 kelompok yailu : 

1. Pulih dan produklif 

Kepulihan klien akan berbeda anlar individu, demikian pula lingkal produklif 

yang dicapai. Klien yang Ieiah selesai mengikuli rehabililasi berkelanjulan 

diharapkan dapal pulih , lidak menggunakan narkoba kembali dan menjadi 

produklif bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekilarnya. Krileria produktif 

yang diharapkan dari klien yang Ieiah selesai adalah: 

• Kemam puan bekerja secara produktif 

Kemampuan Belajar Secara Efeklif 

Kemampuan Berkomunikasi dengan Efeklif 

• Kemampuan Bekerja secara Kolaboratif 

• Kemampuan Bertindak dengan Penuh Tanggung Jawab 

• Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif 

• Kemampuan Menghargai Diri secara Positif 

Diharapkan dari keseluruhan klien yang telah menyelesaikan layanan rawat 

lanJul dapal pulih dan produklif. 
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2. Pulih tidak produktif 

Pada kelompok ini klien yang telah selesai menjalani rawat lanjut dan dapat 

mempertahankan kepulihannya, tetapi secara sosial yang bersangkutan 

tidak produktif, yang disebabkan beberapa hal baik faktor internal maupun 

faktor ekternal. Produktif yang dimaksud adalah kemampuan diri klien untuk 

mengembangkan kemampuan dirinya untuk membantu kehidupan diri 

sendiri ataupun untuk orang-orang di sekitarnya. Klien belum mempunyai 

kegiatan harian yang terjadwal atau keterampilan untuk peningkatan 

kemampuan dirinya. Pada kelompok ini sebaiknya tetap dilakukan 

pendampingan dan peningkatan kemampuan diri agar dapat produktif dan 

mempertahankan kepulihannya. 

3. Tidak pulih produktif 

Klien pada kelompok ini adalah mereka yang mengalami slip, lapse atau 

relapse setelah menjalani layanan rawat lanjut. Walaupun demikian mereka 

telah produktif, menpunyai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan 

dirinya. Klien pada kelompok int dtharapkan tetap mendapatkan 

pendampingan untuk mengetahui permasalahan penggunaan narkobanya, 

atau dapat dirujuk ke layanan lain tanpa mengganggu aktifitas hariannya, 

(misalnya: NA meeting) 

4. Tidak pulih dan tidak produktif 

Pada kelompok ini klien yang menyelesaikan layanan rawat lanjut belum 

dapat menjaga kepulihannya, disamping itu mereka tidak mempunyai 

kemampuan diri untuk produktif. Sebaiknya pada kelompok ini dilakukan 

asessmen ulang untuk mengetahui masalah yang dihadapi klien untuk 

menjaga kepulihannya, sehingga dapat diberikan layanan yang sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhannya. 
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C. Cara Mengukur Outcome 

1. Yang diukur dalam menentukan outcome dari Deputi Bidang Rehabilitasi 

adalah manlan pecandu dan/alau penyalah guna narkoba yang tidak lagi 

menggunakan narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program 

rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik instansi 

pemerinlah maupun komponen masyarakal, yang dimaksud lidak lagi 

menggunakan narkoba selama 6 bulan definisi operasionalnya yaitu mantan 

pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang lidak lagi menggunakan 

narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi, 

dengan atau lanpa mengikuli program pascarehabilitasi di lembaga rehabilitasi 

milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yaitu di hitung pada 

saat mengikuti layanan rawat lanjut. Klien di pantau atau di dampingi melalui 

berbagai metode (telepon, email, sosial media, undangan on-site dan bila 

perlu kunjungan rumah/home visit) serta menunjukkan indikator pulih yang 

antara lain 

- Hasil T es Urin Negatif; dan 

- Perbaikan pada skor ASI Lite; atau 

- Perbaikan pada skor WHOQOL; atau 

- Perbaikan gambaran Roda Kehid upan; atau 

- Rutinitas mengikuti kelompok dukungan sebaya/self help group. 
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BABVI 

PENUTUP 

Layanan Pascarehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan 

kepada mantan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika setelah 

menjalani rehabil1tasi medis dan sosial dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

atau terintegrasi dalam suatu rangkaian perawatan ketergantungan narkotika 

(Sustainable Rehabilitation Program) , rawat lanjut sendiri yang merupakan bagian 

dalam layanan Pascarehabilitasi merupakan layanan yang diberikan bagi klien 

selama proses pemulihan agar mampu mempertahankan kepulihan, mandiri dan 

mampu kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dapat berfungsi 

sosial dan produktif. 

Layanan rawat lanjut Merupakan tahapan akhir dari program rehabilitasi 

berkelanjutan bagi pecandu dan/ atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah 

melaksanakan layanan pascarehabilitasi rawat jalan di BNN/BNNP/BNN Kota/Kab 

dan layanan pascarehabilitasi rawat inap melalui rumah damping ataupun langsung 

dari layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial. 

Layanan rawat lanjut ini bertujuan untuk · 

A. Klien dapat mempertahankan perubahan perilaku yang positif 

B. Klien dapat mempertahankan pemulihannya 

C. Klien dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat 

D. Mengembangkan potensi diri untuk mencapai keberfungsian social dan produktif 

E. Mendorong keluarga turut memberikan dukungan dalam mempertahankan 

pemulihan klien 

F. Memfasilitasi mantan pecandu dengan berbagai sistem rujukan sesuai 

kebutuhan mantan penyalahguna narkotika; 

G. Mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif. 
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Pedoman layanan rawat lanjut ini dimaksudkan juga untuk mendukung 

kebijakan pemerintah dalam mendorong optimalisasi upaya penanganan bagi 

penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba , sehingga mereka 

mampu dalam memelihara kepulihan dan mengembangan kepribadian yang 

fungsional. 

Langkah-langkah penyempurnaan pedoman perlu terus dilakukan, sejalan 

dengan pelaksanaan model layanan pascarehabilitasi di lapangan, terutama 

persoalan permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dan isu 

kebutuhan penanganan. Hasil pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

dalam kegiatan dan/atau pelayanan pascarehabillitasi melalui pemantauan dan 

pendampingan melalui BNNP dan BNNK bag1 penyalah guna, korban 

penyalahgunaan dan pecandu narkoba dapat memberikan bahan perubahan yang 

sangat baik. 
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Lampiran: 
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LAMPl RAN 

1. WHO-QoL 

2. DRUG ASESSMENT TEST (DAST 10) 

3. ADICTION SEVERITY INDEKS (ASI) 

4. LEMBAR RODA KEHIDUPAN 
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Formulir 1. WHOQoL 

WHOQOL-BREF 

KodeK/ien: _ !_!_!_!_ /_ /_ 

KodePewawancara: _!_!_ !_ !_!_ 

Tanggal: DAY I MO IYR 

Waktu Wawancara: (0) awal (1) 3-bulau (2) 6-bu/an 

{Catalan: Berikan Kartu Respons kepada k/ien} 

Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hid up, kesehatan dan hal-hal lain 
dalam hidup anda. Saya akan membacakan setiap pertanyaan kepada anda, bersamaan dengan pilihan 
jawaban. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesua i. Jika anda tidak yak in tentangjawaban 
yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran pertama yang muncul pada benak 

anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik. 

Camkanlah dalam pikiran anda segala standar hid up, harapan, kesenangan dan perhatian anda. Kami 
akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda sa tu bula n sebelum wawancna ini. 

6.1 Ragaimana menurut anda kualitas 
hidupanda? 

6.2 Seberapa puas anda terhadap k.csehatan 
anda? 

Sangatburuk 13 uruk Biasa-biasasaja Baik 
Sangat 

baik 

Pertanyaan berikut adalah tentang seberapa sering anda telah mengalami hal-hal berikut ini dalam 
satu bulan sebelum wawanca ra ini 

6.3 Seberapa sering rasa sakit fisik anda 
mcncegah anda dalam beraktivitas sesuai 
kebutuhananda? 

6.4 Seberapa sering anda membutuhkan terapi 
medis untuk dpt berfungsi dim kehidupan 
sehari-harianda? 

6.5 Seberapa sering anda mcnikmati hidup 
and a? 

6.6 Scberapa sering anda merasa hidup anda I 
berarti? 

6. 7 Seberapa sering anda mampu 
berkonsentrasi? 

6.8 Secara umum, seberapa aman anda rasakan 

Tdksama 
sekali 
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Sedikit Cukup 
Sang at 
sermg 

Selah1 



dim kehidupanandasehari-hari? 

Seberapa sehat lingkungan dimana anda 
tinggal (berkaitan dgn saranadan prasarana) 

Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda alami hal-hal berikut ini dalam satu bulan 
sebelum wawancara ini: 

6.10 Apakah andamemi1iki vita1itasyg 
cukupuntuk beraktivitassehari2'? 

6.11 Apakah anda dapat menerima 
penampi1antubuh anda'? 

6.12 Apakah anda memiliki cukup uang 
utkmemenuhikebutuhananda'? 

6.13 Seberapajauh ketersediaan 
infonnasi bagi kehidupan anda dari 
hari ke hari? 

6.14 Seberapa sering anda memiliki 
kesempatan untuk bersenang
senang /rekreasi? 

6.15 Seberapa baik kemampuan anda 
dalambcrgau l'? 

6.16 Seberapa puaskah anda dg tidur 
anda? 

6.17 Seberapa puaskah anda dg 
kemampuanandauntuk 
menampilkan aktivitas kehidupan 
andasehari-hari? 

6.18 Seberapa puaskah anda dengan 
kcmampuan anda umuk bckerja? 

6.19 Scbcrapa puaskah anda terhadap 
dirianda? 

6.20 Seberapa puaskah anda dengan 
hubungan personal I sosial anda? 

6.21 Seberapa puaskah anda dengan 
kehidupan seksual anda? 

6.22 Seberapa puaskah anda dengan 
dukungan yg anda peroleh dr 
temananda? 

6.23 Seberapa puaskah anda dengan 
kondisi tempat anda tinggal saat 
ini? 

6.24 Seberapa puaskah anda dgn akses 
andapd layanan kesehatan? 

6.25 Seberapa puaskah anda dengan 
transportasi yg hrs andajalani? 

Tdksama 
sekali 
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Sedikit Sedang Seringkali Selalu 



Pertanyaan berikut merujuk pada seberapa sering anda merasakan atau mengalami hal-hal berikut 
dalam satu bulan sebelum wawancara ini. 

6.26 Seberapa sering anda memiliki 
perasaan negatifseperti 'feeling 
b/ue' (kesepian), putusasa,cemas 
dandepresi? 

Tdk pemah 

Komentar pewawancara tentang penilaian ini? 

Jarang Cukupsering Sangat sering 

fTabe/ berikut i11i hams di/e1tgkapi setelah wawmtctmt selesaij 

Selalu 

Transformed scores• 
Equations for computing domai n scores Raw score 

4-20 0-100 

6.27 Domaiul Q3 + Q4 + QlO + Ql5 + Ql6 + Q17 + Q18 

D + D + D + D + D + D + D 
b: 

6.28 Domain 2 QS + Q6 + Q7 + Q l l + Q19 + Q26 

D +D + D + D+ D + D 
b: 

6.29 Domain 3 Q20+Q21 +Q22 
D + D+D 

b: c: 

6.30 Domain 4 Q8 + Q9 + Ql2 + QIJ + Q l4 + Q23 + Q24 + Q25 
b: 

D+D + D + D + D + D + D + D 
a."' c: 
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Formulir 2: DAST 10 

DAST 10 

Pertanyaan Tidak YA 

1. Apakah Anda menggunakan obat selain yang diperlukan 
0 1 untuk alasan medis? 

Apakah Anda penyalahgunaan lebih dari satu zat pada 
0 1 suatu waktu? 

~· Apakah Anda selalu bisa berhenti menggunakan obat 
1 0 ketika Anda ingin? (Jika tidak menggunakan) 

Apakah Anda memiliki "pengalaman" atau "kilas batik" 
0 1 sebagai akibat dari penggunaan narkoba? 

~· Apakah Anda pernah merasa buruk atau bersalah 
tentang penggunaan narkoba Anda? Jika tidak pernah 0 1 
menggunakan pilih "Tidak" 

"· Apakah pasangan Anda (atau orang tua) pernah 
mengeluh tenlang keterlibatan Anda dengan narkoba? 0 1 

Apakah Anda diabaikan keluarga Anda karena 
0 1 penggunaan narkoba? 

~· Apakah And a terlibat dalam kegiatan ilegal untuk 
0 1 mendapatkan obat? 

p. Apakah Anda pernah merasakan gejala putus zat 
(merasa saki!) ketika Anda menghentikan penggunaan 0 1 
Narkoba? 

10. Apakah Anda memiliki masalah medis sebagai 
akibat dari penggunaan narkoba (misalnya, 
kehilangan memori, hepatitis, kejang , perdarahan, 

0 1 

dll)? 

JumlahNilai: .. 
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Formulir 3: ADICTION SEVERITY INDEKS (ASI) 

anggal Kedatangan 

Nomor Rekam Medik 

Nama 

Ia mat tempat tinggal 

elp/HP 

INFORMASI 
1 

DEMOGRAFIS 

STATUS MEDIS 

2 kala 

Penilaian 
Pasien 

I 

FORMULIR ASESMEN 

Usia: 

Jenis Kel : 

Belum Menikah = 1 

1. tatus Perkawinan: Menikah = 2 

Duda I Janda = 3 

amatSD=l 

a mat SLTP = 2 

2. Pendidikan terakhir: 
a mat SLTA = 3 

a mat Akademi = 

amat PT= 5 

Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkotika 

enis Penyakit Oirawat tahun Lamanya 

1. 
r-----------~------------+--------i 

2
. Riwayat penyakit kronis : 

enis Penyakit: 

Saat ini 
sedang 
menja lani 

era pi 
3· medis? 

en is terapi medis yang dijalani saat ini: 

tatus Kesehatan 

.1 HIV 

.2 Hepatitis 8 

.3 Hepatitis c 
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~a =1 idak=O 

a=l idak =0 

Apakah Pernah Di Tes 

a= 1 lridak =D 

a= 1 lridak =D 

Ya = 1 ~idak = 0 



STATUS PEKERJAAN 

/ OUKUNGAN HIOUP 

Tanggal asesmen 

( ..................... . ) 

3 
Skala 
Penilaian 
Pasien 

I 

STATUS 
PENGGUNAAN 
NARKOTIKA 

1. Status pekerjaan 

2
_ Bila bekerja, pola 

pekerjaan: 

3. Kode Pekerjaan : 

Keterampilan teknis yang 
dimiliki: 

dakah yang memberi 
5. dukungan hidup bagi and a 

6. Bila Ya, siapakah ? 

Dalam bentuk apakah? 

Finansial 

em pat 

I 7. inggal 

Makan 

Pengobata~ ~ 
Perawatan 

en is Ca ra Penggunaan 

~idak bekerja = 1 

Bekerja = 2 

Mahasiswa I pelajar = 8 

lbu rumah tangga = 9 

Purna waktu- 1 

Paruh waktu = 2 

idak tentu = 99 

{lihat petunjuk) 

a=1 idak =0 

Ya = 1 idak = 0 

Ya = 1 idak= 0 

a=1 idak= 0 

a =1 idak=O 

l.Oral 2. 
Nasal/sublingual/suppositoria 3. 
Merokok 4. lnjeksi Non-IV 5. IV 

enis Napza 30Hari 
erakhir 

epanjang ICaraPakai 
Hidup(Thn)l( 

FD~.!~Ik=o~ho~l ----------------------~~c:J~~==~~~ 
4 Tanggal asesmen 0.2 Heroin D 

.......................... ) 0.3 Metadon I Buprenorfin o,_,.....,=n:::::;----t 
0.4 Opiat lain I Analgesik D 

Skala Penilaian 
Pasien 

0.5 Barbiturat 

0.6 Sed at if I Hipnotik 

0.7 Kokain 

0.8 Amfetamin 

0.9 Kanabis 

0.1 Halusinogen 

0.1 lnhalan 

0.1 lebih dari 1 zat I hari (termasuk alkohol 

13. enis zat utama yang disalahgunakan : / ... ... 
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Pernahkah menjalani terapi 
14. rehabilitasi? 6 =1 ~idak=O 

f------- -1
15

. Bila ya, jenis terapi rehabilitasi yang dijalani? 

Keterangan : 

16. Pernahkah mengalami overdosis? ~a=1 ~idak=O 
17. Bila ya, kapan dan bagaimana penanggulangannya 

18. Waktu overdosis: 

Cara penanggulangan 

19. 

Perawatan di RS = 1 

Perawatan di Puskesmas = 
2 

endiri = 3 

STATUS LEGAL 

Berapa kali kah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal 
berikut: 

Fl.-+M_e_n_cu_r_id_it_o_ko~/~v_an_d_a_lis_m_e _____ ~~----~~c;.CJ-
F2.-+B~e~ba~s~b~er~sy~ar~a~t/_m_a~sa_p~e_rc~o_ba_a_n ___ _ ._• _____ ~~CJ-

Tanggal asesmen 3. Masalah narkoba 0 
( ... . ....... ) Pemalsuan 0 

5. Penyerangan bersenjata 0 
Skala Penilaian F1~----~------------------_,~CJ-6. Pembobolan dan pencurian ~ 

Pasien 7. Perampokan o 

~ 

Riwayat keluarga I 
Sosial 

~~~~~----------------~~Ci 
~======~----------------~~ 
~--------------------------~CJ-

8. Penyerangan 

9. Pembakaran rumah 

Perkosaan 10. 

11. Pembunuhan 0 
12. Pelacuran 0 
13. Melecehkan pengadilan 0 
14. ~ ~ ~ ~~---~~~~·~··· bO 
(masukkan jumlah total pengaditan. t idak hanya ~onis hukuman. Jangan masukkan kejahatan anak·anak (sebelum usia 
18) kecualikalau mereka dituntutseb.lgaiorangdewasa). 

15. Berapa kali tuntutan diatas berakibat von is hukuman? JO 
Oalam situasi seperti apakah anda tinggal3 tahun belakangan ini? 

~~ngan pasangan & anak Dengan ternan = 6 

Dengan pasangan saja = 2 endiri = 7 

1--::----,-----jl. Dengan anak saja = 3 Ungkungan terkontrol = 8 

Tanggal asesmen Dengan orang tua = 4 

( ... ....................... ) Dengan Keluarga = 5 
Kondisi yang tidak stabil = 9 

kala Penilaian (Pilihsituasiyang palingmenggambarkan3tahunterakhi r.J ikaterdapat situasiyang berganti·ganti 
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Pasien 

TATUS PSIKIATRIS 

2. 

3. 

makapilihlahsituasiyangpalingterakhir) 

pakah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah 
penyalahgunaan zat sekarang ini? Ya = 1 Tidak = 0 

ika ya, siapakah ialmereka (contreng pada kolom berikut) 

1 Saudara kandung I tiri a= 1 

~yah I lbu a= 1 

Pasangan a=1 

Omltante a=1 

eman a=1 

lainnya: a=l 

idak=O 

idak=O 

idak=O 

idak=O 

idak=O 

idak =0 

Apakah anda memiliki konflik serius dalam berhubungan dengan : 

30hari panjang 
erakhir hidup 

lbu 

yah 

~dik/ kakak 

4 - ~--~--~~Pa~sa~n~ga~n~------------------~:=---t:~~ 
nak·anak 

Keluarga lainyang berart i (jelaskan ........................... ) 

eman akrab 

etangga 

eman sekerja 

(Ya = 1 Tidak = 0) 

Apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut ini (yang bukan 30han Sepanjang 

akibat langsung dari penggunaan Napza) terakhir hidup 

1. Mengalami depresi serius (kesedihan, putus asa, kehilangan b 
minat, susah konsentrasi b 

Tanggal asesmen l. Mengalami rasa cemas serius I ketegangan, gelisah, merasa r--, 
khawatir berlebihan? ~ 

7 ( ........................... ) 3_ ~:n;~~:~~;:~usinasi (melihat I mendengar sesuatu yang tidak b b 
b 

Skala Penilaian 
Pasien 

Mengalami kesulitan mengingat atau fokus pada sesuatu 

6. Mengalami pikiran serius untuk bunuh diri ? 

7. Berusaha untuk bunuh diri? 

8. Menerima pengobatan dari psikiater? 
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PEMERlKSAAN 
F1S1K 1. ekanan darah: 

2. Nadi : 

3. Pernapasan (RR) : 

Suhu (celcius) : 

Pemeriksaan Sistemik: 

Sistempencernaan 

Hasil Urinalisis 

Benzodiazepin 

Kanabis 
6. Qp;at 

mfetamin 

Kokain 

Barbiturat 

lkohol 

Sistemjantungdan 
pembuluildarah 

Sistem 

JenisZat 
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Si~tem saraf 

pusat 

a=l 

a=l 

a=l 

Ya = 1 

a=l 

a=l 

a=l 

THT dan ~ulit Keteranga 

idak = 0 

Tidak = 0 

Tidak = 0 

Tidak = 0 

idak = 0 

idak = 0 

Tidak = 0 



gl Kedatangan : 

Nom or Rekam 

medik 

Nama 

Ala mat 

Kesimpulan 

Medis 

Pekerjaanl Dukungan 

Napza 

Legal 

Ke luargal Sosial 

Psikiatris 

FORMULIR HASIL ASESMEN 

MASAtAH YANG DIHADAPI 

DIAGNOSA 
KERJA 

Klien Memenuhi Kriteria Diagnosis Napza F ... . ....... ..... .. (l ihat petunjuk pengisian) 

RENCANA 
ERAPI DAN 

REHABILITASI 

Diagnosis Lainnya 

Resume Masalah . 
Recana Tindak lanjut 1. Asesmen mendalam .. . 

PETUGAS anda Tangan I 
ASESMEN Nama Jelas 

MENGETAHUJ anda Tangan I 
DOKTER Nama Jelas 

2. Eva!uasi Psikologis .. 

3. Program Detoksifikasi .. 

lntervensi singkat .. 

5. Terapi Rumatan .. 

6. Rehabili t asi rawat inap .. 

7. Konseling ... 

8. lain-lain .. . 

82 



PETUNJUK PENGISIAN 

Klien Memenuhi Kriteria Diagnosis: 

F 10 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkoho! 

Fll Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioid 

F12 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis 

F13 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Sedatif Hipnotik 

Diagnosa Kerja i'-F-"14-'----~FGa::.:n:egge:u:.:ca:cn :cm::.:enc..:ta::.:l_:_da::.:n'-'p-'-er:cil::.:ak:.:cu..:cak"-ib:.:ac:_t c:P•:cn,gg"'u'-"na:.:a_:_n '-"Ko::.:k::.:ai-'-n ---------1 
F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya 

F 16 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogenetik 

F 17 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau 

F 18, F 19 
Gangguan mental dan perilaku akibat zat pel a rut yang mudah menguap, atau zat 
multi pel dan zat psiko aktif lainnya. 

= 0- 1 Tidak ada masalah yang berarti, tidak perfu intervensi 

1 = 2- 3 Ada sedikit masalah, tetapi intervensi/ bantu an tidak terlalu penting 

Skala PenilaianF2_=_:_4 _· 5=-++M::cas:.:•::cla-'-h .c:'•.:.org"-o"'lo"'ng'-'s-'-ed:.:'cc"ge:'c::'•::.:'':e:P.c.i b:.:u:ctu:ch..:b::.:eb:.:ec.:ra::cp:..a :.:b•:c".c:'"::.:'"c:/..:i:.:nt.::.er_:.ve::.:n.::.si ___ --1 
= 6 - 7 Masalah serius, dibutuhkan intervensi/ bantuan 

Kode 
Pekerjaan 

4 = 8- 9 Masalah sangat serius/ berat, sangat membutuhkan intervensi I bantu an 

Klasifikasi Pekerjaan Menurut Standar lnternasional : 

. Anggota dewan legislatif, pejabat pemerintah Tugas utama berhubungan dengan 
kebijakan pemerintahan, hukum, regulasi, dan pengawasan implementasi 

Profesiona l - Membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dalam bidang ilmu 

f----~1'-pe_n.::ge_t_ah_u_an, atau ilmu sosial/kemanusiaan. 

Teknisi/kumpulan tenaga profesional- Membutuhkan pengetahuan teknis, 
pengalaman di lapangan berhubungan dengan ilmu fisika dan hayati, atau ilmu 
sosial/kemanusiaan. 

uru Tulis- Melaksanakan tugas sekretariat, prosedur surat me nyu rat dan 
pekerjaan juru tul is lainnya yang berorientasi pada pelanggan. 

asa Servis dan penjualan- Termasuk jasa travel, kate ring, penjaga toko, merawat 
· rumah, dan menjaga ketertiban . 

. Pekerja terlatih di bidang pertanian dan perikanan- Termasuk petani, pembiak atau 
pemburu binatang, penangkapan atau pembudidaya ikan, dll. 

Keterampilan dan perdagangan- Tugas utama termasuk membangun gedung dan 
· bangunan lain, membuat aneka produk, termasuk kerajinan tangan. 
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Operator alat/pabrlk dan mesin - Tugas utama termasuk mengemudl kendaraan, 

mengoperasikan mesin, dan merakit produk. 

Pekerja kasar- Termasuk pekerjaan sederhana dan rutin, seperti penjaja barang d i 

alan, penyambut tamu, pekerja kebersihan dan buruh. 

Angkatan bersenjata- Termasuk angkatan darat, angkatan laut, angka tan udara, 

dll. Tidak termasuk polisi non-militer, petugas pabean-pajak, tenaga cadangan 

militerinaktif . 

CATATAN KONSELING 
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Formulir 4: LEMBAR RODA KEHIDUPAN 

OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
OEPUTI BIOANG REHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 

ROOA KEHIOUPAN 

NAMA:-----------

TANGGAL: ______ _ 

UNGKUNGAN FISIK 
(CONT . RUMAH) 

REKREASI DAN 
MENGISI WAKTU 

P£NGEMBANGAN 
DIRI DAN 

P£NDIOIKAN 

KEH!DU PAN 
ROMANTIKA 

85 

TEMAN DAN 
KELUARGA 



.. ROOA KEHIOUPAN 

.. M~.nsJ?.'!.~P.l). 8 J?~!li.ii!n. !3-.c:!f!i:l. 1$.~hlQ.I:!R~n yang mg~~~J~ ~~-~R 
. ~~ masing-masing kategori 
~ ~i@.Q~P.l). !o!fl!H~ ~!!l'l!D!J, ~J1!i m.¥Jn9:'.ffi~{l_g ~~9.i~{l- ~<t.t!!_qQ[! 

sehin9~ a menjadi ~ ~ ~ ~ kehidu~an ~ 
yang seimban ~ . 

.if .~.!tl9.'liH.!n Y.ii_, mg{l_q<;~mP.ll. llHMt f.Q~ ~@.~!@.i. 0 4~0. ~Rl !HM 
10, perinqkat ~ keeuasan dengan masinq-masing 
~ 9.9.!1 10 denqan menggambar ~ ~ ~ 
melengkung~~~~9MY.~~ 

• Perimeter .l?~rH Jjp_g_~~!J1!l !.!1_~~-~.MU ~m!P. '!3-.c:!f!i:l. ~.E:lli9.1ilL~!l:
Agakah ttY bergelombang ~? 

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN RODA KEHIDUPAN 

Catatan: 

Latihan ini akan membantu memperjelas prioritas klien untuk menetapkan tujuan, yang 

memungkinkan klien untuk merencanakan sehingga hidup mereka lebih dekat dengan 

definisi mereka keseimbangan. 

Mencapai Keseimbangan dalam setiap kehidupan adalah pribadi dan unik untuk 

setiap individu - apa yang mungkin untuk mencapai keseimbangan terkadang bias 

menjadi untuk stres atau membosankan bagi beberapa orang lain. 

Keseimbangan harus dinilai dari waktu ke waktu. Jadi, cek rutin tentang bagaimana 

keseimbangan klien dapat menyoroti pola berguna dan membantu mereka belajar 

lebih banyak tentang dirinya sendiri. Anda dapat melakukan ini dengan mereka, atau 

merekomendasikan mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. lni juga dapat 

menjadi alat bantu menilai progress klien dapat menjalani kehidupannya sehari-hari 

setelah selesai menjalani program rehabilitasi primer. 

• Pilihan lain dengan latihan ini adalah bahwa mereka dapat meminta bantuan kepada 

seseorang yang tahu mereka dengan baik untuk menyelesaikan skor untuk mereka. 

Hal ini dapat membantu kadang-kadang untuk melihat persepsi di luar hidup Anda 

'keseimbangan'. 
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Petunjuk penilaian: 

1. Meminta mereka untuk meninjau 8 daerah di Wheel of Life. Roda harus, bila disatukan, 

membuat tampilan dari kehidupan yang seimbang bagi mereka. Jika perlu mereka dapat 

membagi kategori untuk menambahkan sesuatu yang hilang bagi rnereka. Mereka juga 

dapat kembali label daerah sehingga lebih bermakna bagi rnereka. Area lkategori yang 

ditanyakan antara lain: 

a. Keluarga I Ternan 

b. Ternan hiduplteman karib I Signifikan Lainnya I kehidupan Rornantika 

c. Karir 

d. Keuangan 

e. Kesehatan (ernosional l fisik I kebugaran I gizi I kesejahteraan) 

Ungkungan Fisik I keadaan rurnah 

g. Fun I Rekreasi I Hiburan 

h. Perturnbuhan Pribadi I Belajar I Pengernbangan diri 

Spiritual (pendekatan agama -bias juga dapat rasa percaya diri) 

Lainnya dapat mencakup kearnanan, pelayanan, kepernimpinan. integritas, 

prestasi atau masyarakat 

2. Tanyakan juga untuk berpikir tentang apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan untuk 

setiap area kategori 

3. Mintakan kepada klien untuk menilai peringkat tingkat kepuasan dengan setiap bidang 

kehidupan mereka dengan menggambar garis di setiap segmen. Menempatkan nilai 

antara 1 (sangat tidak puas) dan 10 (sepenuhnya puas) terhadap masing-masing daerah 

untuk menunjukkan seberapa puas mereka saat ini dengan unsur-unsur ini dalam hidup 

mereka 

4. perimeter baru lingkaran mewakili mereka 'Wheel of Life' . Anda dapat meminta mereka, 

"Apakah itu bergelombang naik? 

5. Sekarang, melihat roda di sini adalah beberapa pertanyaan untuk meminta klien dan 

mengambil latihan lebih dalam: 

a. Apakah ada kejutan untuk Anda? 

b. Bagaimana perasaan Anda tentang hidup Anda seperti yang Anda lihat VV11eel 

And a? 

c. Bagaimana And a sa at menghabiskan waktu di daerah-daerah? 

d. Bagaimana Anda ingin menghabiskan waktu di daerah-daerah? 

e. Manakah dari unsur-unsur ini akan Anda paling suka meningkatkan? 
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Bagaimana And a bisa membuat ruang untuk perubahan ini? 

g. Oapatkah And a efek perubahan yang diperlukan pad a And a sendiri? 

h. Apa bantuan dan kerjasama dari orang lain yang mungkin Anda butuhkan? 

Apa yang akan membuat skor 10? 

Apa yang akan skor 10 terlihat 
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• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RAHASIA I 

FORMULIR EVALUASI PERKEMBANGAN KLIEN 

NAMA DAN JENIS KEtAMIN 
TANGGAL INPUT DATA 
PENDIDIKAN TERAKHIR 
TEMP TANGGAL LAHIR 
ALAMAT DAN NO TELP 
NORM 

AGAMA: 
USIA: 

LIP 

JENIS LAYANAN 
PASCAREHABLITASI D ~~~~~NG 0 p:;~~EJ~~~~~~- ......................... o ~~~~ 

IDiagnosa kerja: c:=J .................................................... .. 

1. Resume Rehabilitasi D AoA D noAK 
2. Riwayat Rehabilitasi :. 

Resume Rehabilitasi 

1. Penerimaan Awal 

D PENILAIAN 

Medis 

Pekerjaan/ Dukungan 
Napza 

Legal 

Keluarga/ Sosial 

PENILAIAN 

AWAL AKHIR 

Rencana Tindak lanjut 

D lntervensisingkat 

D wawancara motivasi 

D lainnya ... 
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Pendamping 

( ................................... ) 

Program Manager 

(... .. ............. ) 

Catatan Hasil Penilaian 



• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIOHAL 
REPUBLIK INDONESIA 

DTesUrln 

Hasil Urlnalisis 

Tgl pemeriksaan: 

RAHAS!A 

len is zat Positf 

a. Benzodlazepin 

b. canabls 

c. Opiat 
........................................... 1--------+-----+--------j 

d. Amfetamln 
Pemeriksa: 

e. Kokaln 

( .......................... ............. ) f--f._Me_ta_m_re_ta_m_;" ____ ....J... ______ L__ _____ _ 

Dresawal WHOQol 

Basil Akhir: kesimpulan ...................................... --... ·······-····--····----·-· .. . 

1. domain flsik D 
2. domain psikologi~ 
3. domain bubungan sosiac=J 

4. dukungan lingkungaor=J 

1

!. 76 - 100 % • Kualitashidupbaik 
• !i6 - 7!i% • Kuali tas hidupcukup 
t < S6 % - Kualitashiduplruniog 
t < 56% • Kualitasbidupkutang 

0 Mlnat dan Bakat 

kesimpulan .............................................................................................................. - ......................... . 

D Rencana Kerja Perubahan 

kesimpulan ....................................................•................................ --····-·----···- --

0 Rencana Tindak Lanjut Klien 

kesimpulan ..........................•......••••••••••. -······-·-...... ---·---------·---

Akan ditindak.lan ·uti selama D hari/minJWI 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I TANGGAL m I ~R~:R~~~~NAGER •m••••••••• •••> I ~~lEN 
LAYANAN PASCAREHABIUTASI RAWAT INAP 
Minggu Ke 2 • 8 

D Pencegahan Kekambuhan 

.D Konseling lndividu 

0 Konseling keluarga/lainnya .... 

D Pendekatan kelompok 

D Bimbingan rohani .. 

D Responsible interaction ... 

0 Oukungan sosial. .. 

DTes Urin 

Hasil Urinalisis 

Tgl pemeriksaan: 

Pemeriksa: 

Jenis zat 

a. Benzodiazepin 

b. THC 

c. Opiad 

d. Amfetamin 

e. Kokain 

Positf 

I RAHASIA 

............ ) I 

Catatan konseling 

Catatan konseling 

Negatif 

f. Metampetamin 
,,,,,,,,) 1-------_[_ ____ _j_ ____ __j ( .... 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RA HASIA 

Program Manager 

( ........................................ ) 

Minggu ke 7 (Tahap Persia pan pengakhiran layanan) 

D penilaianpemulihanklien 

PENILAIAN Catatan Hasil asesmen 

AWAL Akhir. 

Medis 

Pekerjaan/ Dukungan 
Napza 

Legal 

Keluarga/ Sosial 

Psikiatris 
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OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I 0 HASIL Roda Kehklupan (tgl/bln/thn) •..•.. 

=-:,~~~-: --:-

-- ......... 

- --

RAHASIA 

Catatan Hasil Pemantauan 

Tiniau tinakat keouasan Klien denaan skala 1-10 sanaat tidak ouas-sanaat ouas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catatan ................................................................................................................................................ . 

Oresawal WHOQol 

Hasil Akhir : kesimpulao ..•.•.•.•.•......••.•••...... ~·.······ · ·· · ·· ··· ·· · · ·········· ··· ······ ···· ·· · ····· .. ·•········ 
5. domain fedk D 
6. domain psikol~ 
7. domaio bubungan srnJiar=:J 

8. dukuogao liogkuoga.D · .: ; 

I
[ 76 IOO'Y.• Kualitashidupbaik 
• 56-15 % • Kualitasltidupeukup 
• <56'Y• • Kualitashidupkurang 
• <56% "" K.ualitashidupkumng 

DTesUrin 
len is Zat Pos itf Negatif 

Hasil Urinalisis a. Benzodiazepin 

Tgl pemeriksaan: b. THC 

c. MOP (Opiat) 

d. Amfetamln 
Pemeriksa: 

e. Metamfetamin 

~ ....................................... f--'·_K_ok_,_;" _____ L_ _____ _L _____ _ 

D HASIL URINE POSITIF ,RENCANA TIN OAK LANJUT (tgl/bln/thn) ... 

D Konseling individu 

D intervensi singkat 

D Rujuk layanan Rehabilitasi ... 

Catatan ···-
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Program Manager 

( ... . .. ) 



• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBUK INDONESIA 

IU Evaluasi Perkembangan klien 

RAHASIA 

kesimpulan ..............................................................................................•.......•..................................... 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien 

2. Situasi 
Fisik ..••.••. .••. ..•• ..•• .. •• .. •• .•• ..•• .. •... •• .• 

Gambaran Kognit if 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

HASIL EVALUASI KLIEN 

D Pulih Produktlf 

D Pulih Tidak Produktif 

D Tldak Pulih Produkttf 

D Tidak Pulih Tidak Produkt if 

RENCANA TIN OAK LANJUT/RUJUKAN 

D Pembinaan Lanjut 

Gambaran 
Perilaku Selama 

proses 
kelompok 

Klien aktif, 
diam, intera ktif, 
dll 

Gambara n 
Emosi 

Emosi klien; 
tegang, ri le ks, 

stabil, 
emosional, dll 

Gamba ran 
Fisik dan 

Penampilan 

Gamba ran 
Kognitif 

D apakah pihak yang melaksanakan layanan rawat lanjut telah di hubungi?Sudah/Belum/Progress 

Catatan .. 

In ,, 
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Gambaran 
Perilaku 
Selama 

mengikuti 
program 

Gambaran 
Emosi 



• OllEKTORAT PASCAREHABUTASI 
BADAH NARKOTI<A NASIONAl 
REP\.I8LI(IN00NESIA 

TANGGAL... 

I RAHASIA 

PROGRAM MANAGER KUEN 

( ... . ............................. ) ( .. . . ... ....... ... ... ...... ) 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAl 
REPUBLIK INOONESIA 

RAHASIA I 

LAYANAN PASCAREHABIUTASI RAWAT JALAN 

IU Pertemuan kelompok 1 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien •• .. •• •. •• •• ••.. •• ••• •. •••• 
2. Situasi 

Fisik ....... ... ... .... .... .... .... ..... ... ........ .. 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Kilen aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi kllen; tegang , rileks, stabll, emosional, 

dll 

Catatan ..........••.......•................•..••..•........•....••••......•...•... _............ . .............................. .. 
TANGGAL... PROGRAM MANAGER KUE N 

( ... ..... ) ( ............................................................ ) 

DTes Urin 

l e n is Zat Posltf Negatif 

Hasil Urlnalisis 
a. Benzodiazepln 

Tgl peme ri ksaan: 
b. canabls 

c. Oplat 

d. Amfetamin 

Pe me riks a: 
e. Kokaln 

f. Metamfetamin 
( ...................................... ) f---------'------'------...J 

D HASIL URINE POsmF ,RENCANA TINDAX LANJUT (tgl/bln/thn).-····--·-·-·-·---· 

D Konseling individu 

D intervensi slngkat 
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Program Manager 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTAS1 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAl 
REPUBLIK INDONESIA 

~Rulul< Ioyanan -~---------------·--·--·---· 
ca-. .. ---
~ Pertemuan kelompok 2 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien 

2. Situasi 
Fisik .•••.••.. •...•.. •• .•.•.•• .•••.. •..•..••..• 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Catalan. 
TANGGAL. PROGRAM MANAG ER 

Gambaran Perilaku Gambaran 
Selama proses Fisik dan 

kelompok Penampilan 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi Gambaran 
Emosi klien; Kognitif 

tegang, rileks, 
stabil, emosional, 

dll 

KLIEN 

RAHASIA I 

Gamba ran 
Perilaku 
Selama 
proses 

kelompok 

Gamba ran 
Emosi 

........................................................... ) (. .... . .......................... ) 

DTesUrin 
Jenls Zat Positf Negatif 

Hasil Urinalisis 
a. Benzodiazepin 

b. Canabis 
Tgl pemeriksaan: 

c. Opiat 

d. Amfetamin 

Pemeriksa: 
e. Kokain 

f . Metamfetamin 
........................... ..... ... ) f-------_jl_ ___ _.L _____ __j 

l 
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• O!REKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

RAHAS!A 

jg HASIL URINE POSrTIF ,RENCANA TINOAK LANJUT (tgl/bln/thn)... Program Manager 

0 Konseling individu 

0 inrervensi singkat 

O Rujuk layanan Rehabilitasi... (... · ... ... .................. .... ) 

Catatan ··············································································-······························ .. •·••·•····•··•·•·•·············· 

IU Pertemuan kelompok 3 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien 

2. Situasi 
Fisik ..• •.••..•. •. •.. ••. .• •••••••••.••..•.. ••.. 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gambaran Perilaku 
Selama proses 

kelompok 
1. Klien aktif 
2. Kliendiam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; 

tegang , ri leks, 
stabil, emosional, 

dll 

Gamba ran 
Fisik dan 

Penampllan 

Gambaran 
Kognitif 

Gambaran 
Perilaku 
Selama 
proses 

kelompok 

Gambaran 
Emosi 

Catatan ........................................................................................................................................... . 
TANGGAL... PROGRAM MANAGER KLIEN 

.................................................... ......... ) ( .. 

J Pertemuan kelompok 4 

Gambaran fisik dan Penampilan 
1 . Penampilan klien 

2. Situasi 
Fisik .•••.••.•• .•••.• •..•..•••.••.•• •. ••.•• ..•• 

... ) 

Gambaran Perilaku Gambaran 
Selama proses Fisik dan 

kelompok Penampilan 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 
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Gambaran 
Perilaku 
Selama 
proses 

kelompok 



• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; 

tegang , rileks, 
stabil, emosional, 

dll 

Gambaran 
Kognitif 

RAHASIA I 

Gamba ran 
Emosi 

keslmoulao .......................................................................................................................................... . 
TANGGAL. PROGRAM MANAGER KLIEN 

( ... . ......... ) ( ... ........................................................... ) 

J Seminar Pen1embanaan Oiri 1 
Gamba ran Fisik dan Penampilan 

1. Penampilan kllen 

2. Situasi 
Fisik •.•••. .•• .•.•. ••. ••. ••• .••. .•• ..• .••• .•• .• 

Gambaran Kognit if 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Catataa •••••• _. 
TANGGAL. .. PROGRAM MANAGER 

Gambaran Perilaku Gambaran 
Selama proses Fisik dan 

kelompok Penampilan 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi Gambaran 
Emosi klien; Kognitif 

tegang , rile ks, 
stabil, emosional, 

dll 

KLIEN 

............................................................. ) ( ... 

DTes Urin I 
a. Benzodiazepin I 

Jenis Zat Positf I 
I 
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Gambaran 
Perilaku 
Selama 
proses 

kelompok 

Gamba ran 
Emosi 

. .......... ) 
Negatif 



• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Hasil Urinalisis 

Tgl pemeriksaan: 

Pe meriksa: 

I RAHASIA 

b. Canabis 

c. Opiat 

d. Amfetamin 

e. Kokain 

f. Metamfetamin 
(........ .. ........... ) f---------L_ ____ L__ ______ _ 

D HASIL utUNE POSITIF ,RENCANA TINDAl( LANJUT {tal/llln/thnl-----
0 Konsellns indlvklu 

Program Manager 

D lntervensi sinaJcat 

0 Rujuk layanan RehabilitasiM ••••• "'""''"'H'""''"'''"'--"''""'-'"'"--'"' 

Catatao --······-··-

············~··~····~ ~~ ·~·~~ ~ ~~···· ~·~~~~) 

J Seminar Penpmballprl~ Dlri 2 
Gamba ran Fisik dan Penampilan 

1. Penampilan klien 

2. Situasi 
Fisik ............. .. ...... ..... ............... . 

Gambaran Kogniti f 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Calabla---·-·-
TANGGAL .. PROGRAM MANAGER 

( ... 

Gambaran Perilaku Gambaran 
Selama proses Fisik dan 

kelompok Penampilan 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi Gambaran 
Emosi klien; Kognitif 

tegang , rileks, 
stabil, emosional, 

dii 

KLIEN 

.. .................... ) ( .. . 
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Gambaran 
Perilaku 
Selama 
proses 

kelompok 

Gamba ran 
Emosi 

.. ............ ~ ...... I 



DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

lb:J Kelompok Dukungan Keluarga 

D keluarga yang hadir Orang Tua/Keluarga/Wali/Pasangan/lainnya ... 

I RAHASIA I 

Catalan •••••••••••••.......•....................................................................................................................... 
TANGGAL. ..... PROGRAM MANAGER Keluarga Klien 

.. ....................................................... ) ( .. . 
... ) 

Layanan lainya yang dilaksanakan dalam layanan Pascarehabilitasi Rawat Jalan 

D Konseling lndividu 

D Konseling keluarga/lainnya ... 

D Pengembangan Diri 
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• OIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBUK INDONESIA 

D HASIL Roda Kehidupan (tgl/bin/ thn) .... 

'-~"": --·- ............. 

-- -
~ -- ~ 

I RAHASIA 

Catatan Hasil asesmen 

Tin 'au tingkat kepuasan Klien dengan skala 1· 10 sangat tidak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catatan ................................................................................•.•••••••••..•..•....•...••.••................................... 

,D resawal W HOQoL 

Hasil Akhir: kesimpulan ...........••••••••••••••••....••..••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••..••••••• 
9. domain fisik 
10. domain psikologis 
II. domain hubungan sosial 
12. dukungan lingkungan 

J Evaluasi Perkembangan klien 

kesimpulan ...••.•••••••••••.•.•..••••••••......•.••••••••••••••••.......•••••••••.........•.••••••••......•.••••••••••••••••..••••••••••••••••••••.... 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien .•...•..•••.••..••.•••.•..• 
2. Situasi 

Fisik ........ ... .. .. ... .. .. .. ... ................... . 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan mengambil 
keputusan dll 

Gamba ran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Kliendiam 

Gambaran Emosi 
Emosl klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INOONESIA 

~~ ;.;~ Praduktlf 

IP Pullh Praduktlf 

I 

IPj~ = Pullh -· Praduktlf 

PuUh 11dak Produktlf 

J apakah I n layanan <awat lanjut telah dl 

[<atatan .................................... . 

n., 

TANGGAL. .. PROGRAM MANAGER KLIEN 

.................... ...... ... ...... ... ....... .. .... ..... ... ... ) ( .... 

l l 
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• DIREKTORAT PASCAREKABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

LAYANAN PEMBINAAN LANJUT 

IDiagnosa kerja: ~ ···-·······---···- - .. ··-.. - ....... 

3. Resume Rehabilitasi/Pascarehabilitasi 

4. Riwayat Rehabilitasi/P ascareha bilitasi :. 

Resume Re ha bllitasi / Pascare ha bilitasi 

l.Penerimaan Awal 

0 DAST 10 Hasil c=J 
(1!.1 iiftMfifU 

Tidak ada masalah 

1·2 Level rendah 

3·5 Tingkat moderat 

6·8 lingkat subtansial 

9-10 Berat 

11.1§44@ 
Tidak ada 

Monitoring kemball 

lnvestitasi lebih lanjut 

Pendamplngan 
Pendampingan intensif 

RAHAS!A I 

Pendamping 

( ..................................... ) 

Program Manager 

( ... ... ..... ...... . ........ .. .... ) 

D PE NILAIAN Catatan Hasil re-asesmen 

Medis 

Pekerjaan/ Oukungan 

Napza 

Legal 

Keluarga/ Sosial 
Psikiatris 

PENILAIAN 

AS.AWAL AS.PASCA 

I Ores UR1CA HosUAkblr: ~ keslmpulau- ----·-- .... J .... Rencana Tindak Lanjut 

O tntervensisingkat 

D wawancara motivasi 

D lainnya ..... 

Kontemplasi 8- l l 

11-14 

Pcmelih.araan 

I 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAl 
REPUBLIK INDONESIA 

OTesUrin 

Hasil Urinallsis 

Tgl pemeriksaan: 

Pemeriksa: 

( ....................................... ) 

Ures awa1 WHOQol. 

I RAHASIA 

len is Zat Positf Negatif 

a. Benzodiazepin 

b. Canabis 

c. Oplat 

d. Amfetamin 

e. Kokain 

f. Metamfetamin 

g. Alkohol 

Bull Alddr: keslmpulan--------····---·••••••••••-••••••••••ooo•••••••• 
13. demalu llslk 
14. domalu pslkolocls 
15. demalu bubuagaa s.lal 
16. dalm-IIQiiupa 

1

!. 76-100,.•ICillliWbicllpbelt 
• S6 75" •Kulliallbilqteubp : ::: ===== 

PRencanal<eljaPerubahan 

p-.::.~::.::-·--·-.. ·-· .. --.... -...... _ ...................................................... . 

keslmpaln ------·--··--- ····-··--·-······-············--················· 
Abo ditindaklaDjuti selama 0 barilmioggu 
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• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

[L....ku1L Roda Kehldupan (tgl/bln/thn) .... 

.=:,;;,-~"": - ~ 
-- ,_ 

~ -- ~ 

I RAHASIA I 

Tin·au tinqkat keouasan Klien denaan skala 1-10 sangat tidak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 g 10 

Catatan ·-···-···-·············-················-···············-·-···············--···········--··---··· ......................... . 
Rencana Program klien selanjutnya D PEMANTAUAN 

DPENDAMPINGAN 

Program pemantauan perlu me.;=U::b:::••::ka:::•:..__.pe:::ra=•_:d::arl,_,__.:.:lig= k=••,.ga=• r-!soslal==--..1~==•:!:pe::;rti 
~~~~~':':!.~~tempat kerja dU Nama : Penanggung jawab 

Hubungan dengan klien '··· ............. ......... . 
Alamat :. 

No telpon/HP: .. 

TANGGAL... 

Bulan pertama 

[b:J Pendampingan 

~ Kunjungan Rumah 

PROG RAM MANAGER 

( ... 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien ... ..... .. ... .......... .. . . 
2. Situasi 

Fisik ... ....... .. .. ... ...... .. .... ..... .. ......... .. 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

. ........................ ) 

KLI EN 

. ..... .. ... ... ) ( ..... . . ...... ) 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILJTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

TANGGAL.. 

I RAHASIA I 

PROGRAM MANAGER KLIEN 

.............................................................. ) ( ... 
I 

UTes Urin 
Jenis Zat Positf Negatif 

Hasil Urinalisis a. Benzodiazepin 

Tgl pemeriksaan: b. Canabis 

c. Opiat 

d. Amfetamin 
Pemerl ksa: 

e. Kokaln 

( .. ................................... . 
) 

f. Metamfetamln 

Program Manager 

.. .... .. ... .... ..... ..... ................ ) 

Gambaran Fisik dan Penampilan Gamba ran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Penampilan klien ....... ... .............. .. . 1. Klien aktif 
2. Situasi 2. Klien diam 

Fisik •.• •• .•..••.•.•.••• .•••.. •••.••.•• .••..••..•.•. 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

CatataD.-···-···-
TANGGAL. ... PROGRAM MANAGER 

( ... 
len is Zat 

DTes Urin 
g. Benzodiazepln 

Hasil Urinalisis 
h. Canabis 

Tgl pemeriksaan: 
Opiat 

RAHASIA 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 

dll 

KLIEN 

. .. ... ............ ) ..... .. ......... .. .............................................. ) 
Posltf Negatlf 

...................................... ..... 1--------+-----+- --- --j 
Amfetamln 

Pemeriksa: 
k. Kokain 

( ....................................... ) Metamfetamin 

1[:) HASIL URINE POSITIF .RENCANA TINOAK LANJUT (talfbln/thn) ............ - - ............ .. 

D Konseling indivldu 

0 lntervensi sinakat 

D Rujuk layanan Rehabilitasi ................... " ............ _,, ....... ~··········- ·-- ·-· 
D lainnya .................................................................... ,_ .. ,, ... ,, __ , ........... _,, 

Catalan-····- ·--------··---·-----------·----
IU Pemantauan 

Program Manager 

DHASIL ,_ Kohlclu..., (lillbln/tlm) ...... _ .................. - •• 

( ... .. . . ... ... ) 
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• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

_,_·~-: - ~ 
.... _ 

-- .._ .... 

- -~ ~ 

I RAHASIA I 

Catatan Hasi l Pemantauan 

Tin'au tingkat kepuasan Klien dengan skala 1-10 sangat t idak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 

~-------==-----------·-·---·--·· 
a-P~vpaldiloa~D--

No telpon/HP: .. 

Bulan kedua 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien .•••.. •.. .•. .•..•...••.. ••. 
2. Situasi 

Fisik .•....•.. •...•...•..•.•..•............ ... ..... . 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

. ........................... ) 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tega ng , rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTlKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Catatan ...................................................................... .. 
TANGGAL... PROGRAM MANAGER 

RAHASIA 

KLIEN 

.............................................................. ) ....... ...... ... ... ...... ... ..................... ............... ) 

DTesUrin 
len is Zat Positf Negatif 

Hasil Urinalisis a. Benzodiazepin 

Tgl pemeriksaan : b. Canabis 

c. Opiat 

d. Amfetamin 
Pemeriksa: 

e. Kokain 

f. Metamfetamin 

) 

gHAStl URINE POSmF ,RENCANA TINDAK LANJUT (tgl/bln/thn).. Program Manager 

D Konsellng individu 

Dintervensi singkat 

D Rujuk layanan Rehabilitasi. . .... ... ................................. ) 

Otainnya ............................................. . .................................. . 

Catatan ···················-····················-·······-············-···-·-··--·-····-··--··----··-·-· ....... 

~ datang ke tempat lava nan paswehabilitao 

ct::::'..'~~'~'-"-~ : : :· ·::: ::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::~~=:::::=::::::::::::::.~::: · 
~ Pertemuan kelompok 

Gambaran Fisik dan Penampilan Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Penampilan klien .......................... . 1. Klien aktif 
2. Situasi 2. Klien diam 

Fisik .....••..•...•..••.•....•...•..•..•...••..•..•• 

Gambaran Kognitif Gambaran Emosi 
Kemampuan bicara, kemampuan mengambil Emosi klien; tegang, rileks, stabil, emosional, 
keputusan dll dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INOONESIA 

TANGGAL. .. 

DTesUrin 

Hasll Urinallsis 

Tgl pemeriksaan : 

Pemeriksa : 

I RAHASIA 

PROGRAM MANAGER KLIEN 

. ......................................................... ) ( .. . 

I 
len is Zat Positf Negatif 

a. Benzodlazepln 

b. Canabis 

c. Oplat 

d. Amfetamin 

e. Kokaln 

f. Metamfetamin 
( .......... ............. ........ ........ ) f------------'--------'---------' 

Program Manager 

ntervensl slnpat 8:
0 HASIL URINE POSITIF ,RENCANA TIN OAK LANJUT (tgl/bln/thn) ............•.........•.....•. 

Konsellna lndtvidu 

8:~~:::::.:~.:-~~::~:.::~:~:::=~·::· ... ::.·:.:·:::::.::.·~:::.::::.·::·::.::~:.::: ..... ..... .... ... ....... ...... .. ....... .. ) 
Catataa ··---··-···-····-···········-···-···-·-··--···········--··-···-·-·-.. ······-· ... ·•••••••••••••••·•·• 

IU Pemantauan 

Catatan Hasi l Pemantauan 

nn au tinakat keouasan Klien dengan skala 1-10 sanaat tidak ouas-sanaat ouas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
SAOAN NARKOTIKA NAS!ONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RAHASIA I 

Catatan ..................................................................................................... _ ...................... - .......... . 

Rencana Program kJien selanjutnya 0 PEMANTAUAN 

D PENDAMPINGAH 

Program pemantauan perlu m;.:•:.:ti:::b:::•l:::ka::•:_.!:pe::r.::••::_..:d::•:.:ri__:U:::•,.g:::ku::•,.g:::••;-_:sos=ial::__.:kti:::"::••:::~:::per::,rti. 
keluargalpasanganltempat kerja dU Nama : Penanggungjawab 

('fococopyKTP bilapcrlu) 

Bulan ket1ga 

D Pendampingan 

U Kunjungan Rumah 

Hubungan dengan klien :. 
Alamat :. 
No telpon/HP: .. 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien 

Gambaran 
Perilaku Selama 
proses kelompok 

2. Situasi 
Fisik •...•. .•• .. ••.••.••. ..•.. •• .. •• .••.. •• .. •• 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

1. Klien aktif 
2. Kliendiam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; 

tegang, rileks, 
stabil, emosional, 

dll 

. ................ .. .......... ) 

Gambaran Gambaran 
Fisik , kognitif Perilaku 

, emosi dan Selama proses 
Penampilan kunjungan 

Gambaran Gambaran 
lingkungan lingkungan 

sosial rumah (issue 
keluarga ,RT, 

dll) 

Catatan .......................................................................................................................................... .. 
TANGGAL. .. PROGRAM MANAGER KLI EN 

( ... . .. ) ( ... 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBUK INDONESIA 

DTesUrin 

Hasil Urinatisis 

Tgl pemeriksaan: 

Pemeriksa: 

I RAHAS IA I 

I ' 
Jenis Zat Positf Negatif 

a. Benzodiazepin 

b. Canabis 

c. Oplat 

d. Amfetamin 

e. Kokaln 

( ... ................... ...... ) f--'·_ M_et_•_mr_"_'m_;_, ___ c_ ____ -'--------~ 

lb!HASIL URINE POSITIF ,RENCANA TINDAK LANJUT (tgl/bln/thn) Program Manager 

~ Konsellns individu 

~~ lntervensi singkat 

§~:;~;:~:;~~=:~;;~~:~:~~:::~::~::~.::~~~:::.~: ... : ........ :~ .. : ........................... : .................................. :~ .... . 
D datana ke tempat layanan pascarehabllitasl 

8::~~-l~d=·~~~:::::::::::::::::::::::::::::·:: 
U Pertemuan kelompok 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien •...•..•.... •.. •.. •...•..•. 
2. Situasi 

fisik .. .. ...... ..... ..... .. .. ........ ... ....... .... . 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• O!REKTORA T PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RAHASIA I 

I 

Catatan .......................................................................... - .......... ,_ ................................................ . 
TANGGAL. .. PROGRAM MANAGER KLIEN 

....... ........ .. ...... ... ... ...... ... .......... .... .... ...... ) ( ... 
I 

Jenis Zat Positf Negatif 

Dres Urin 
a. Benzodiazepin 

Hasil Urinalisis 
b. Canabis 

Tgl pemeriksaan: 
c. Opiat 

d. Amfetamin 
Pemeriksa: 

e. Kokain 

( ..... ............... ) f----'·_M_"_'m_f_"_'m_;_, _ _ _ L_ _____ _j_ _____ _j 

0 HASIL URINE POSffiF ,RENCANA TINDAK LANJUT (tgl/bln/thn). 

OKonseling individu Program Manager 

D intervensi singkat 

0 Rujuk layanan Rehabilitasi .... .......................... . 

Olainnya ............................. ............................................. . .... ......... ...... ... .. ................ ) 
Catatan .............................................................................................. - ........................ - ................ . 

IU Pemantauan 

HASIL Roda Kehldupan (tgl/bln/thn) .......................... .. 
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• OIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

-·.·.-·~~"": ~ -... ~ 

Dill - ·- -

- -

I RAHASIA I 

Catatan Hasil Pemantauan 

Tin'au tina kat keouasan Klien denaan skala 1-10 sangat tidak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 9 w 

Cataln----·-----.. --·--------·-·-............ - .................. - ........ .. 
Rencana Program klien selanjutnya D PEMANTAUAN 

DPENDAMPINGAN 
l'rognm pemoata- perlu meUbotkaa peraa dart Ilngkuopo soslal klleo,seperti 
kelurplpasugaaltempat kerja dU ;=N=am=.=,=-----<==---=::..:....--====,,.:Pe:::n:::an:.:g_gu_:n:::g:::J·a"'w=ab=, 
c•fbloc:opyKTPbirapertu) 

Hubungan dengan klien :. 
Alamat: .. 
No telpon/HP: .. 

Bulan keempat 

Gamba ran Fisik dan Penam pilan 
1. Penampilan klien .•.. .• •. •.•..•...•..•• ..••. 
2. Situasi 

Fisik ............ .. .. ............... ...... .. . .. . ... . 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

. ............................ ) 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang, rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Catatan ................................ - .............................. .. 
TANGGAL ... PROGRAM MANAGER KLIEN 

.............................................................. ) ( ... 
Je nls Zat Positf 

DTes Urin 
a. Benzodiazepin 

Hasil U rinalisis 
b. Canabis 

Tgl pem er iksaan : 
c. Opiat 

RAHASIA 

. ......... .. .... ........ ... ...... ... ............... ) 

Negatlf 

............ ... ...... .. .. 1----------+-------+---------1 
d. Amfetamln 

Pemer iksa: 
e. Kokain 

( ....................................... ) f. Metamfetamin 

0 HASIL UIUNE POSITIF ,RENCANA TIN OAK LANJUT (tgl/bln/thn)" .. 

D Konseling indlvldu 
Program Manager 

D intervensi slngkat 

0 Rujuk layanan Rehabilitasi •. 

Olainnya ···········-····-················· 

. ........................................ ) 

Catalan ................................................................. _ ._ .......... - ...... __ , .. ,.,_, ______ _ 

0 datang ke tempat layanan pascarehabilitasl 

t:J konseling individu .• 

Dlainnya ..................... . 

IU Pertemuan kelompok 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan k lien ......... .. .. .. .. ........ .. 
2. Situasi 

Fisik •.•• •.•• .•• .. •• .. ••.• •• .•• .. •• .•• .. •• .• •• .. •. .• 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi kllen; tegang , rileks, st:abil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHASIUTASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBUK INDONESIA 

TANGGAL. .. 

DTesUrin 

Hasil Urlnalisis 

Tgl pemeriksaan: 

PROGRAM MANAGER 

( ... 

len is Zat 

a. Benzodiazepin 

b. Canabis 

c. Opiat 

RAHASIA 

KLIEN 

. .................... ) (. 

I 
Positf N egatif 

........................................... f----------+-----+-------1 
d. Amfetamin 

Pemerlksa: 
e. Kokain 

( ....................................... ) f----'·-"_••_•m_r_e<_•m_;_, ___ L_ _____ _j_ _____ __J 

F ---- ,RIIICAHA 'ITNDAit LAHJUT 11ll/blnllhnl
i=...,.....liiiiMd!l 
F~....,. 

i=IIufodc ~-..... ·---·-·-;::;; _,.__, ___________ _ 

---~ IWIWn/ltlnl-- --
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• D!REKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

~~.;:, -_ .. _ -
~- -

- --

I RAHASIA I 

Catata n Hasil Pe mantauan 

Tin 'au tingkat kepuasan Klien dengan skala 1-10 sangat tidak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catatan ........................................... --·········-· .. ----------------
Rencana Program klien selanjutnya 0 PEMANTAUAN 

D PENDAMPINGAN 

==~p-===~~e':;.. ~~ dU mr=eJIN::abam=tkaa,= .. =----<peraa==---'dari==-=II•::.&k=-==,-..::soolal==---'ldlea=,,..nl=:;· 
('fotocop) KTPbilaperlu) Penanggungjawab 

Hubungan dengan klien : . . 
Alamat:. 
No telpon/HP: .. 

Bulan Kehma 

[l:JPendampingan P ~unjungan Rumah 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien .. .... ..... ............... . 
2. Situasi 

Fisik .•... •• .•• .. •...•. .•.. .••.••. ..• ..• ..•...•..••• 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

. ............................ ) 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang, rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABIUTASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

Callltu 
TANGGAL. .... 

DTesUrin 

Hasil Urinalisis 

Tgl pemeriksaan: 

I RAHASIA I 

PROGRAM MANAGER KLI EN 

( ... . . ... ... ) ( .. . 

I 
Jenis Zat Positf Negatif 

a. Benzodiazepin 

b. Canabis 

c. Opiat 
.............................. f-- ------+-----+-------1 

d. Amfetamln 
Pem eriksa : 

e. Kokain 

( ...... . ....................... ) f---'·_M_•'_'m_r_•'_'m_;_" __ _J ______ _L_ _____ _J 

= IWIL URINE POSITIF ,RENCANA nNDAK LANJUT (liVbln/thn) ..........• .• ................ 

=KonseiU. Indivldu 

Program Manager 

:= .................. 
i= Rujult layonan RehabllitJsi •••••••.. -------·- ··-····-·-··········-····-· 

(... . ............. ) 

lalnnya,N ______ oN o -NOONOOO_ O .. MoO-o MMo-O •• OM ... OM ••O-OMOOOO .. MO-OOOOMOM ... OO 

Callllll• ----···-·---·-----·-.. ----.. - ...................................... . 

~-- kelompolt 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien .......................... . 
2. Situasi 

Fisik ....•.........•..•..••..•....•..•..••. ......... 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

Gamba ran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 

dll 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RAHASIA I 
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• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

_,_·-~.:::::; --= " -- -
- --~ -

I RAHASIA 

Catatan Hasll Pemantauan 

Tin"au tina kat keouasan Klien denaan skala 1-10 sanaat tidak ouas-sanaat ouas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catataa ---·--------·---·-·--·--.. - .... ,_,,,,_,_,_,_, ............... - ..... .. 
Rencaua Program Jdiea selaqjutnya 0 PEMANTAUAN 

DPENDAMPINGAN 
'- pemaataua perlu mellblllkaa pe1'1111 dar! Uagkuagaa soslal ldiea,sepertl 

~~~patkerjadD Nama:. Penanggungjawab 
Hubungan dengan klien :. 
Alamat:. 
No telpon/HP: .. 

Bulan keenam 

lbJ Pendamplnpn 

~ Kunjunpn Rumah 

Gambaran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien ... .... ................ ... . 
2. Situasi 

Fisik .. .. .. .... ... .. . .. . ... . .. ... ......... . ... .. ... . 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 
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( ............................. ) 

Gamba ran Perilaku Selama proses 
kelompok 

1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang, rileks, stabil, 

emosional, dll 

I 



• DIREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

I RAHAS!A I 

Catatan .............................................................................. ............................................................. . 
TANGGAL... PROGRAM MANAGER KLIEN 

( ......... ..................... ........................ ) ......................................... ..................... ) 
Jenls Zat 

OTes Urin 
a. Benzodiazepin 

Hasil Urinalis is 
b. Canabis 

Tgl pemeriksaa n : 
c . Opiat 

d. Amfetamin 
Pem eriksa: 

e. Kokain 

..................... ....... ...... .... ) Barbiturat 

g. Alkohol 

D HASIL URINE POSITIF ,RENCANA TIN OAK LANJUT (tgl/bln/thn) ... 

D Konseling individu 

D intervensi singkat 

D Rujuk layanan RehabilitasL. 

O lainnya .. . 

Positf Negatif 

. 

Program Manager 

............ .. ...... .... .. .... .... ...... ) 

Catatan ........... ..... .......... .... ................... .......... ...................... .............. ... .................. ........... ................. . 

D datang ke tern pat layanan pascarehabilitasi 

IU Pertemuan kelompok 

Gambaran Fisik dan Penampilan Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Penampilan klien .......................... . 1. Klien aktif 
2. Situasi 2. Klien diam 

Fisik ....•..•......•...•...•. .....•..•..•..••.....•. 
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REPUBLIK INDONESIA 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan 
mengambil keputusan dll 

TANGGAL ... PROGRAM MANAGER 

I RAHASIA I 
Gambaran Emosi 

Emosi klien; tegang , rileks, stabil, emosional, 
dll 

KLIEN 

(... . ....................................... ) .. ...... .. ....................................................... ) 
Jenis Zat Positf Negatif 

DTesUrin 
h. Benzodiazepin 

Hasil Urinalisis 
Canabls 

Tgl pemeriksaan: 
Oplat 

k. Amfetamin 
Pemeriksa: 

Kokaln 

( .. ............................ ... ... ... ) f---m_._ .. _''_itu_"_'----l------+---------1 
n. Alkohol 

F ---..RENCAHA nNDAKLANJUT lllll/blnllhnl- -- ··--·--·-.. -·-..--~----......, 
F= Konsllkw indlvldu Program Manager 

F'"_......., 
F Rujuk '-'"" - - ----·-------------·-·--·-· 

1- lolnnyo..-----·--- -------------·-------·--·--· 
(... . . .. ........... ) 

C-------------------·----·-
w-.... 
---- (1~~/b~n~~hnl--- -·-----·· 
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REPUBUK INDONESIA 

-·.·---·~~-: ~ -... 

DI\IEW< ,__ 

- -

RAHASIA I 

Catatan Hasil Pemantauan 

Tin"au tingkat kepuasan Klien dengan skala 1-10 sangat tidak puas-sangat puas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catataa ..... ------=:------..... --...,.._...,....,.. ..... ..,.. ..... ..,...-~ 
Rencana Prognun klien selaojlllnya D PEIIIAHTAUM 

D-
Prognun pemoataaaa perla - """ - Ha~ 
~~patlwjadD Nama' 

Hubungan dengan ktien : .... 

Alamat:. 
No telpon/HP: .. 

(Tahap Persia pan pengakhiran layanan) 

0 Penilaian pemulihan klien (menggunakan ASI) 

Penanggung jawab 

( ....... .......... ...... ... ) 

PENILAIAN Catatan Hasil asesmen 
AWAL Akhir. 

PASCA 
Medis 

Pekerjaan/ Dukungan 

Napza 

Legal 

Keluarga/ Sosial 

Psikiatris 

lu HASILRodo-- (tal/bln/thnl------ ,.J 
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• OlREKTORAT PASCAREHABILITASI 
BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

·-~---- -
-- -
~ --

I RAHASIA I 

Catata n HasH Pemantauan 

Tin 'au tina kat keouasan Klien denaan skala 1-10 sanaat tidak ouas-sanaat ouas 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Catataa 

b-Jreuwol WHOQol 

llaoll Aldllr: keslmpalaa•------,-·-·-·········-··· ... ··············· .. ········· 
17.domalnllllk 
18. domala pslkoloals 
19.domalabbupa..W 
~. dalmapa Uaakuapa 

keslmpalaa-----····-·- .. ·-·--·-----.................................................. . 

Gamba ran Fisik dan Penampilan 
1. Penampilan klien ....... .... ... .. ....... ... . 
2. Situasi 

Fisik .•...•..•..••..•..•...•..•...•..••..••..••.••.• 

Gambaran Kognitif 
Kemampuan bicara, kemampuan mengambil 
keputusan dll 

Gambaran Perilaku Selama proses kelompok 
1. Klien aktif 
2. Klien diam 

Gambaran Emosi 
Emosi klien; tegang , rileks, stabi l, emosional, 

dll 
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REPUBliK INDONESIA 

HASIL EVALUASI KUEN 

D Pullh Produktif 

D Pullh Tldak Produkttf 

0 Tldak Pullh Produkttf 

0 Tldak Pulih Tidak Produkttf 

1.:\Uilll' !)IOJ!If.:\\l,l\,lll,lll 1'."\,111.' 

TANGGAL. .. PROGRAM MANAGER 

RAHASIA 

KLIEN 

............................ ................................. ) ( .. ........................................................ ...... ) 

Pemantauan via telepon, media komunikasi lainnya 

Nama klien yang dihubungi : 
Nomor klien ................... .... .. .................................... .. ... . 
HarifTanggal:. 
Waktu: 
Pendam inQ .. 
waktu Obyektif atau jenis pertanyaan Catalan hasil 

1 menit Membuka awal wawancara ; 
-perkenalkan diri 
- terima kasih kepada klien atas waktunya 
- katakan tu 'uan dari pembicaraan saat ini 

2 menit Menjelaskan cara pengisian roda 
kehidupan , dan arah konteks roda 
kehidupan 
Klien dimintakan untuk memberikan nilai 
atas pertanyaan yang diajukan , mulai dari 
angka nol (0) sampai sepuluh (10). Dengan 
penilaian nol artinya sangat tidak puas dan 
sepuluh (10) artinva sanoat ouas. 

1-10 Domain yang menjadi faktor dominan yang 
men it mung kin dapat menyebabkan relapse : 

1. Masalah kehidupan 
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pertemanan 
2. Keharmonisan dalam 

keluarga 
3. Masalah kehidupan 

ekonomi 
4. Masalah kesehatan 
5. Masalah kesehatan 

(kebugaran fisik , 
psilologis, emosional ) 

6. Lingkungan fisik I 
keadaan rumah 

7. Fun I Rekreasi I 
Hiburan 

8. Pertumbuhan Pribadi I 
Belajarl 
Pengembangan diri 

9. Spiritual (pendekatan 
agama) 

1 0. Dan lain sebagainya 
Contoh: 

Bagaimana keadaan sekolah kamu 
saat ini? 

"Sekarang saya sudah pindah ke 
sekolah baru dan masih proses 
adaptasi. Tetapi saya senang 
karena bisa pisah dengan teman2 
saya dulu yang biasa pakai 
bersama" 
Menurut kamu di tempat sekolah 
yang baru itu , seberapa puas 
perasaan kamu saat ini? Pilih angka 
dari 0 (sangat tidak puas) dan 10 
(sangat puas) 
Meskipun saya senang saya merasa 
ada di anoka " 5 " 

2 menit Berikan kesimpulan dari pembicaraan , 
-terima kasih atas waktunya 

-rencanakan jadwal pertemuan selanjutnya 
dan rencana tindak lanjut berikutnya 

15 Waktu minimal yang dialokasikan utk 
men it melakukan wawancara dan obyektif 

Metode diatas juga dapat dilakukan dengan 
pihak keluarga klien/pasangan/keluarga 
untuk mengkonfirmasi hasil pembicaraan 
dengan klien ; 
Penguatan lebih kepada keadaan sehari-
hari klien dengan menilai ; 
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REPUBLIK INDONESIA 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 

I RAHASIA I 

Kegiatan rutinitas sehari-hari 
Perilaku keseharian 
Emosi 
Hubungan sosial 
Hubungan keluarga 
Produktivitas 
Mengisi waktu luang dan 
lainnya 
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BAOAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLJK INDONESIA 

I RAHASIA 

RODA KEHIDUPAN 

NAMA: __________________________ __ 
TANGGAL: -------------

LINGKUNGAN FISIK 
(CONT . RUMAH) 

REKREASI DAN MENGISI 
WAKTU LUANG 

PENGEMBANGAN 
DIRI DAN 

PENDIDIKAN 

CONTOH 

KEHIDUPAN 
ROMANTIKA 

~ 
·~· 

6 7 

TEMAN DAN 
KELUARGA 

INSTRUKSI RODA KEHIDUPAN 

8 Bagian diatas mewakili masalah yang kerap timbul dalam 
pemulihan, 

• Silahkan setiap delapan permasalahan dlatas diisi 
berdasarkan keadaan ldien saat ini 

• 5elanjutnya buattah penilaian kepuasan klien terhadap 
permasalahan yang dihadapi klien dengan memberi nilai 
0 (not) sampai dengan sepuluh (10) , sangat tidak puas 

• Kebutuhan klien yang terpenuhi akan membentuk 
sebuah roda yang seimbang, penguatan dapat diberikan 
area mana yang mengalami penurunan. 

• Roda kehldupan dapat diberikan dalam setiap minggu 
layanan 
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Badan Narkotika Nasional 
Direktorat Pascarehabilitasi 
Deputi Bidang Rehabilitasi 
Gedung BNN 
Jl. M.T. Hruyono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, Jakarta 
Telp. (021) 80871566, 80871567 

1 'Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871592, 
1 Call Center BNN : (021) 80871591 

SMS Center BNN : 0888-111-0288 
Email Center BNN : callcenter@bnn.go.id 
http:/ I www.bnn.go.id 
emajl : info@bnn.go.id 
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