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KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

SAMBUTAN 

Assalamu ' alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat 
dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Karban 
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatalaksanaan 
upaya Terapi dan Rehabilitasi yang berbasis pada pemberdayaan peran masyarakat dalam 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagaimana kita ketahui bersama, meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba 
tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta. 
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan lebih akti f dalam upaya Terapi dan 
Rehabilitasi. Partisipasi masyarakat dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi tentunya membutuhkan 
pemahaman dan pengetahuan yang tengkap dan jetas tentang bidang tersebut. Oteh karena itu 
buku pedoman ini sangat penting artinya bagi penyetenggara dan pelaksana pelayanan T era pi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan masyarakat serta keluarga khususnya 
sebagai pedoman pelaksanaannya. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah dalam penerapan kegiatan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat ini dibutuhkan waktu dan peran 
Badan Na~kotika Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (P.NP/K) untuk C:iterima sebaga1 program 
pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban penyalahgunaan (demand reduction) 
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan situasi dan kondisi yang ade. dalam 
rangka P4GN pada umumnya. 

Kepada segenap Tim Penyusun. Panitia, Pengarah dan Narasumber saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih alas dukungan dan kerjasamanya dalam menyusun buku ini. 
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan 
penyelenggara serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalatlgunaan Narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan Bimo1ngan-Nya 
kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah ini, sehingga masyarakat merasa 
terlindungi dan merasa aman untuk mendapatkan pelayanan Terapi dan Rehabil itas1 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Sekian dan terima kasih 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

BNN 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahniat dan 

HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun 

Buku "Manajemen Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba", sebagai 

upaya dari kegiatan pelayanan T erapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkqba) Berbasis 

Masyarakat. 

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini. 

Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya 

T erapi dan Rehabilitasi. Buku Pedoman ini sangat penting artinya bagi 

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan 

Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan 

program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempat

tempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan 

peran Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (BNP/K) untuk diterima 

sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban 

penyalahgunaan (demand reduction) Narkoba di Indonesia, sehingga program 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba pada umumnya. 



Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya 

sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan 

ke~asamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan penyelenggara 

serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi berbasis masyarakat bagi korban penyalahgunaan narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita 

dalam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba 

dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari 

penyalahgunaan Narkoba. 

llA[)MJ NARKOTIKA NASIONI\L 
SUI13cR :f'B~IAIVSUIIWI>'IH/IWI!AH 
DARI : T t-1'-
TGL TER~.I'\ : /"J!O<j/0'> 
NO INDUK : 191 c 
NO RA~AS IA: ~ 

Jakarta, 8 Desember 2003 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PUSAT LABORATORIUM 

TERAPI DAN REHABILIT ASI 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Terapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tanggung 

jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat uinumnya 

dan penyelenggara serta pelaksana pelayanan khususnya. Untuk maksud terse but disusun 

Buku Manajemen Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas 

sebagai upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabili tasi korban penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) berbasis masyarakat yang 

dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pe layanan Terapi 

dan Rehabilitasi korban•penyalahgunaan narkoba di masyarakat. 

Buku Pedoman ini berisi prinsip-prinsip, peranan pihak-pihak terkait dalam hal ini 

Pemerintah Daerah dan lnstansi serta peran masyarakat dalam melaksanakan langkah

langkah Manajemen Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba berbasis 

komunitas. Buku ini juga berisi program 12 langkah dengan pendekatan psikososial yang 

meliputi konsep adiksi dan pemulihan model 12 langkah, batasan adiksi dan 

pemulihannya dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkoba 

berbasis masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan melalui Buku Manajemen Terapi dan Rehabilitasi 

Penyalahgunaan Narkoba ini ; 

I . Penanggu\angan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat di tempaHempat 

terjadinya korban penyalahgunaan narkoba di lndoneisa dapat dilaksanakan secara 

sistematis, bertahap dan terarah melalui metode yang benar, diakui dan ilmiah. 

2. Sebagai pedoman bagi para pelaksana baik di tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupatenl 

Kota dalam melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

berbasis masyarakat. 

iv 



3. Dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam pengembangan 

upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berbasis masyarakat bagi instansi 

dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Kami sadari bahwa buku pedoman ini belumlah lengkap dan sempuma. Untuk itu saran 

dan masukan kami harapkan bagi penyempumaannya sejalan dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan pengembangannya di bidang Tcrapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, Desember 2003 
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I . Latar belak.ang. 

BAB.I 

PENDAHULUAN 

Penanganan masatah penyalahgunaan Narkoba memerluk.an serangkaian 

kegiatan yang komprehensif dan sistematik, yang menuntut ke1jasama berbagai 

instansi terkait, baik di tingkat pusat rnaupun daerah dan rnasyarakat. 

Pendekacan yang digunakan pun melibatkan bennacam~macam disiplin ilmu. 

Singkatnya, segenap unsur masyarakat harus bekeijasama, bahu membahu untuk 

mengatasi masalah ini, yang ditinjau dari segi kompleksitas dan besaran 

permasalahannya terus meningk:at, melibatkan sindilcat intemasional maupun 

nasional dengan modus operandi perdagangannya yang semakin canggih. 

Penyalahgunanya pun tidak pandang bulu, meliputi berbagai srata sosial dan 

pendidikan. 

Di lain pibak. kemampuan pemerintah untuk m engatasi masalah ini sangat 

terbatas, sehingga perlu diupayakan terobosan baru, yakni dengan mengedepankan 

peran serta masyarakat Salah satu upaya terobosan ini adalah dengan 

mengembangkan program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas. 

Program ini..dilandasi .pemikiran, bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan 

potensi untuk turut berperan serta mengatasi berbagai pennasalahan yang 

berkembang di lingkungannya. 

Pelaksanaan program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas ini 

membutuhkan ketjasama yang terkoordinasi dengan baik antara berbagai unsur dan 

potensi yang ada di masyarakat, yang akan berperan serta dalam penanganan 

penyalahgunaan narkoba, agar niat yang baik ini dapat terlaksana secara sistematik, 

terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, faktor manajernen memegang peran 

yang penting untuk terselenggaranya suatu pelayanan yang efektif dan efi sien. 

2. Tujuan. 

Buku Manajemen Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis 

Komunitas ini disusun dengan harapan dapat membantu berbagai pihak yang peduli 

terhadap masalah penyalahgunaan narkoba untuk mengawali dan melaksanak.an 

suatu program terapi medis dan psiko - sosial penyalahgunaan Narkoba Berbasis 

Masyarakat secara lebih terencana dan terkoordinasi. 



3. Metode Pelatihan. 

Keterampilan Manajemen Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Nark.oba 

Berbasis Komunitas ini dapat diajarkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang 

telah memiliki komitmen untuk melaksanakan program ini dengan cara~ara sebagai 

berikut: 

a. Penjelasan Teoriris 

b. Diskusi Kelompok 

c. Simulasi 



BABD 

PRINSIP-PRINSIP 

Untuk dapat terlaksananya suatu program Terapi dan Rehabilitasi 

Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas di suatu wilayah, maka ada beberapa 

faktor penting yang harus diperhatikan sebagai berikut : 

1. Di w ilayah tempat a lean diselenggarakan program T era pi M edis dan Psiko Sosial 

Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas tersebut, disamping terdapat banyak 

penyalahgunaan Narkoba, juga harus terdapat kelompok~kelompok masyarakat yang 

memiliki potensi untuk membantu para pelaku peoyalahgunaan ini. 

2. Kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi tersebut. memandang 

masalah penyalahgunaan Narkoba yang banyak terj adi di wilayahnya sebagai 

permasalahan yang lambat atau cepat akan mengancam kenyamanan dan 

ketentraman di wilayah tempat tinggal atau tempat usahanya. 

3. Ada hubungan dan ketjasama yang baik antara aparat pemerintah setempat dan 

masyarakat (organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan, adat dan dunia usaha}, yang 

akanlllendukung pelaksanaan program Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan 

Narkoba Berbasis Komunitas. 



BABIII 

PERANAN PIHAK-PIHAK TERKAIT 

Seperti sudah dikemukakan dalam Bab. II, bahwa pelaksanaan program Terapi 

dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat ini membutuhkan 

hubungan dan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah setempat dengan 

masyarakat (organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan, adat dan dunia usaha) rnaka 

secara garis besar, peran-peran mereka dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Peran Pernerintah Daerah dan lnstansi teTkait : 

a. Sebagai motivator 

b. Sebagai fasilitator 

c. Sebagai pembina 

2. Peran Masyarakat 

a. Sebagai perencana 

b. Sebagai penyandang dana 

c. Sebagai pelaksana 

d. Sebagai pengendali, penilai dan pelaksana tindak lanjut 

Pelaksananan "Program Terapi dan Rehabilitasi Penyalabgunaan Narkoba 

Berbasis K.omunitas ini dapat di1aksanakan dengan dua cara, yakni : 

1. Melalui ide atau gagasan dari rnasyarakat itu sendiri 

2. Melalui ide atau gagasan dari Pemerintah Daerah setempat yang melibatlwt 

masyarakat . 



BAB.IV 

LANGKAH-LANGKAH MANAJEMEN TERAPI 
DAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 

BERBASIS KOMUNITAS 

Suatu program dan kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan 

membuahkan basil seperti yang diharapkan tanpa sistem manajemen yang baik tidak 

terkecuali program dan kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 

Berbasis Komunitas, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak dan unsur--unsur 

masyarakat 

Sistem manajemen merupakan suatu jaringan kerja. terdiri dari komponen

komponen yang sating berinterak.si, berhubungan dan terarah untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Komponen-komponen ini meliputi sumber daya manusia, dana, 

metode/teknik serta sarana-prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan 

rangkaian kegiatan tersebut. 

Sebagai suatu jaringan keJja yang terdiri dari komponen-komponen yang sating 

berinteraksi, berhubungan dan tera:ah untuk mencapai -suatu .tujuan, maka .suatu .kegiatan 

membutuhkan adanya perencanaan. pengorganisasian, pembentukan staf, kepemimpinan 

dan pengambilan keputusan serta pengendalian. Semua ini merupakan fungsi-fungsi 

manajemen. 

Langkah-langkah manajemen ini, bila digunakan dalam melaksanakan program 

Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas, maka akan 

berwujud tahap-tahap kegiatan sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan. 

a. Membentuk organisasi pelaksana dan susunan kepenguru.san. 

b. ldentifikasi besaran perma.salahan, profil para penyalahguna Narkoba di daerah 

tersebut, lokasi-lok.asi keberadaan mereka. 

c. Identifikasi perrna.salahan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. 

d. Identifikasi hal-hal positif dan negatif yang dimiliki oleh para penyalahguna 

Narkoba tersebut 

e. ldentifikasi sumber daya yang ada di wilayah tersebut dan sumberdaya yang 

dimiliki oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat setempat. 



ldentifikasi sarana dan prasarana yang ada di daerah te~but yang dapat 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Terapi 

Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas. 

dan Rehabilitasi 

g. Membuat rencana kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba 

Berbasis Masyarakat. 

h. Membuat rencana pendanaan dan surnber dananya. 

i. Mernbuat rencana tenaga·tenaga profesional yang akan direkrut. 

j. Menentukan tugas masing-masing individu pelaksana. 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Kornunitas ini 

dilaksanakan oleh rnasyarakat setempat yang telah memiliki komitmen sesuai dengan 

yang telab direncanakan, dengan dulcungan dan bantuan. Pemerintah Daerah setempat 

serta berbagai instansi terkait dan tenaga·tenaga professional. 

3. Tahap Pengendalian, Evaluasi dan Tindak l.anjut. 

Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas ini 

diJaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dengan dukungan dan bantuan 

Pemerintah Daerah setempat, berbagai instansi terkait serta tenaga·tenaga 

professional. 



BABV 
TERAPI KETERGANTUNGAN NARKOBA 

MODEL 12 LANGKAH 

A. LA TAR BELAKANG 

Semakin tingginya jumlah pasien ketergantungan narkoba dibandingkan dengan 

terbatasnya panti-panti rehabil itasi baik yang dikelola oleh pemerintah, rumah sakit. polisi atau 

swasta mengharuskan kila menciptakan berbagai altematif pemulihan ketergantungan 

nark.oba. Selain kenaikan jumlah pecandu, beberapa hal yang merupakan keprihatinan 

bersama yaitu : 

1 . Tingginya tingkat kambuh dikalangan pemakai nark.oba 

2. Fenomena ganti adiksi yang rnerupakan bagian integral dari adiksi, yang belum diberikan 

perhatian selayaknya. Padahal ganti adiksi dapat membawa pasien ke arah kambuh 

narkoba. 

3. Perbedaan tingkat pemakaian dikalangan pemakai (level habitual users, social users. 

experimental users sampai dengan Hard Core Addict) yang .mempersulit penerapan 

program pemulihan yang cenderung menyamaratakan tingkat pemulihan . . 

4. Banyak pasien yang dalam proses mencari pemulihan yang tepat, berpindah dari satu 

fasilitas ke fasilitaslain. 

5. Perbedaan umur yang cenderung mempersulit proses pemulihan 

6. Makin tingginya jumlah kasus kriminal di dunia narl<oba tidak sebanclingkan dengan daya 

tampung Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. 

7. Kelangkaan Program After Care bagi para man tan tahanan nar1roba yang akan kembali 

ke masyarakat.. 

8. Kebanyakan Panti Rehabilitasi yang dikelola pihak swasta tidak te~angkau oleh mereka 

yang berasal dari masyarakat kelas menengah bawah. 

Seperti yang kita sadari, tidak ada satu bentuk pemulihan yang tepat dan dapat 

dipakai untuk semua orang. Kita per1u merancang intervensi dan program pemulihan yang 

sesuai dengan problem dan kebutuhan masing·masing individu. Karena pemulihan dari 

ketergantungan nar1<oba adalah suatu proses yang panjang maka diperlukan episode 

pengobatan. Salah satu hal yang paling penting adalah membangun Program After care 

yang solid sehingga mengurangi tingkat kambuh. 



Salah satu altematif untuk membantu pemerintah di bidang T erapi dan Rehabilitasi 

Narlc::oba adalah pembentukan pemulihan dan rehabilitasi berbasis k.omunitas dengan 

menswadayakan kemampuan masyarakal setempat 

Para pecandu yang menjadi pasien dalam pemulihan dan rehabilitasi berbasis 

komunitas adalah mereka yang ada dalam tahap : 

);> habitual users, 

);> social users, 

);> experimental users, 

> warga binaan pemasyarakatan dan 

);> AfterCare. 

Untuk warga binaan pemasyarakatan dan After Care, sebaiknya pemulihan dan rehabilitasi ini 

diadakan diwilayah domisili mereka untuk memudahkan proses resosialisasi. 

B. TUJUAN 

Buku ini bertujuan menyajikan Program 12 langkah sebagai salah satu alternatif 

melakukan pemulihan dan rehabilitasi berbasis komunitas. Mengingat keunikan pemulihan 

model ini maka pada para pendamping I konselor yang dianggap mampu melakukan 

pendampingan ketergantungan nar1<oba adalah mereka yang mempunyai latar belakang 

akademis-minimai.Strata 1, para pemuka agama dan para relawan profesional. 

Untuk dapat diterapkan secara tepat guna maka pemulihan model 12 langkah ini 

harus melalui pelatihan selama lima hari dengan banyak memakai pemulihan kelompok, 

mendalami Mekanisme Self Defend I sistem pertahanan addict, teknik-teknik dasar 

konseling dan pemulihan. 

Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kebertlasilan suatu program pemulihan 

yaitu: 

1. Program Pemulihan dan Program After Care 

2. Keterampilan Manajerial dari para pengelola panti dan 

3. Sarana/prasana yang disesuaikan dengan lokasi dan anggaran .. 

Buku ini hanya akan membahas Program 12 Langkah sebagai model pemulihan dan 

rehabilitasi baik dengan tujuan pencegahan sekunder ataupun tertier dan untuk mereka yang 

sedang menjalani After Care. 

C. SISIINTERNAL DAN EKSTERNAL 

Program 12 Langkah memperhitungkan dua sisi pemulihan yaitu faktor internal dan 

eksternal. Tujuan pemulihan adalah : bebas obat. bebas kriminal, produktifitas dan kehidupan 

yang sehat. 



Faktor ekstemal dalam pemu~han adalah semua faktor luar yang mendulwng 

kearah pencapaian empat tujuan lersebut. faktor-faktor ekstemal tersebut antara lain: 

keterampilan manajerial baik dalam bidang Operasional dan Organisasional, T era pi 

Vokasional, Support-group, After Care, dukuogan keluarga, masyarakat, dan instansi terkait 

dan semua pihak yang secara tidak langsung membantu pemulihan. 

Faktor internal adalah proses penyembuhan didalam diri seorang pecandu. Semua 

langkah-langkah ifli mengarah pada perubahan cara pikir dari pola pikir adiktif menjadi pola 

pikir sehat. Tanpa keseimbangan kedua faktor tersebut, pemulihan akan menjadi timpang. 

Terapi 12 Langkah : 
sisi internal dan eksternal 

Gambar 1 : Dua sisi adiksi dan pemulihan 



BABVl 
FAKTOR EKSTERNAL NARKOTIKA ANONIMIUS 

Faktor ekstemal utama dalam terapi dan rehabilitasi model121angkah adalah pertemuan 

para recovering addicts yang merupakan support group dalam bentuk NarKotika Anonimus (NA) 

dan Alanon. NA diperuntukkan untuk para recovering narkotik sedangkan Alanon adalah 

pertemuan untuk keluarga dari para anggota NA. 

NA dan Alanon mengambil bentuk pertemuan anonimus dimana keanggotaan 

berclasarkan keinginan untuk tidak memakai nar1<oba, untuk hari ini. Tanpa struktur organisasi, 

pertemuan NA bisa ber1angsung dimana saja dimana dua atau tiga orang berkumpul untuk 

berbagi pengalaman, harapan dan kekuatan dalam masa recovery mereka. 

Oalam pertemuan NA dan Alanon, semua langkah dalam Program 121angkah dibacakan. 

Kemuclian disetiap pertemuan, tiap laogkah dikupas dan di pelajari bersama. Kebeflangsungan 

NA tergantung dari komitmen para anggota untuk menjalankan terus menerus langkah Pertama 

dan seterusnya. NA dan Alanom juga dipakai untuk menguatkan para anggota baru dengan 

mendengarlo:.an penuturan pengalaman mereka yang telah lebih dahulu menghadiri pertemuan. 

Selain mempelajari langkah-langkah, NA dan Alanom juga dipakai sebagai wadah 

menceritakan kehidupan sehari-hari, perasaan, ketakutan dan segala macam emosi. Dengan 

menjaga anonimitas setiap anggota, keberadaan NA dan Alanon menjadi forum support group 

dalam menjalani masa After Care. 
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BABVII 
ADIKSI DAN PEMULIHAN 

Konsep adiksi dan pemulihan mempengaruhi modelterapi dan rehabilitasi. Program 12 

Langkah adalah program pemulihan yang mementingkan perubahan internal dibawah 

bimbingan konselor atau sponsor. Sponsor adalah mantan pemakai yang Ieiah melewati langkah· 

langkah dalam Program 12 langkah. Langkah demi langkah harus dilakukan secara bertahap 

dalam jangka waktu yang relatif lama. Semuanya tergantung kesiapan pasien. 

A. KONSEP AOIKSI 

Program 12 Langkah memakai konsep adiksi sebagai model biologis. umumvya 

karena faktor etiologis. Ada dua dasar pemikiran dari konsep ini. Konsep pertama adalah 

konsep terapi substitusi. Konsep ke-2 adalah konsep "dise&&e" yang adalah penyakit 

spiritual. Karena dianggap mengidap penyakil, pecanclu adalah pasien dan konselor sebagai 

"dokter" Oengan memakai analogi penyakit diabetis atau darah tinggi, seseorang yang 

mempunyai penyakit ketergantungan terhadap narXoba tidak dapat disalahkan. Menderita 

suatu penyakit bukan merupakan kesa!ahan penderita. 

Jika seorang penderila penyakit gu!a dilarang mengkomsumsi gula, maka penderita 

penyakil ketergantungan narXoba, maka yang bersangkutan tidak bo!eh mengkomsumsi 

narkoba. 

Adibi adalah penyakit spriritllal 

Batasan adiksi . AOIKSI adalah 
LUKA SATIN DAN NARKOBA 

Artinya narKoba disa!ahgunakan karena adanya luka. Luk.a itu dapat berupa luka 

batin I asal yang sudah ada sebelum seseorang menyalahgunakan narkoba, 

•:• luka akibat narkoba (Stigma yang ada dalam masyarakat). 

Berikut ini adalah ungk.apan para narotik. tentang perkataan apa yang menyakitkan bagi 

mereka. 

I I 



Gambar 2: Luka akibat stigma sosial 

Oalam adiksi temyata luka akibat nar1<.oba lebih dalam daripada luka asal. 

Adiksi menurut model terapi 12 Langkah mengatakan bahwa masalah utama dari 

ketergantungan nar1<.oba bukan barang yang bemama narkoba tetapi yaitu luka. Adiksi 

adalah simton yang menunjukkan adanya masalah lain yang lebih dalam. Luka itu terutama 

berasal dari keluarga asal yang menurut psikologi adalah keluarga yang distungsional. 

8. KELUARGA DISFUNGSIONAL 

Kebanyakan keluarga asal pasien adalah keluarga disfungsional. Disfungsionalitas 

te~adi ketika fungsi utama setiap anggota keluarga tidak dapat dijalankan dengan sempuma. 

Penyebab distungsionalitas antara lain kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurang kasih 

sayang I perhatian , masatah sosial ekonomi, kesehatan, perbedaan prinsip, ketegangan orang 

tua, pertentangan dalam keluarga dan lain-lain. 

Studi kasus : Keluarga Johan 
(Fiktif, jika ada persamaan cerita, maka itu hanya kebetulan saja). 

Studi kasus ini bertujuan untuk mempe~elas adiksi sebagai penyakit keluarga yang 

mengharuskan peran serta aktif semua anggota keluarga Pemaparan dengan melakukan 

studi kasus ini diharapkan akan memberikan pengertian bahwa luka sebagai sumber dari 

ketergantungan adiksi merupakan awal ketergantungan. Setelah identifikasi luka itu maka 

tangkah berikutnya adalah mengidenlifikasi cara berpikir dan pola peritaku adiktif. 
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Mira dan Johan telah berumah tangga selama 21 tahun. Perl<awinan mereka 

be!dasarl<an kesepakatan ke·2 orangtua mereka. Mira, seorang sarjana, dilarang 

bekerja sejak awal perl<awinan mereka. Johan sebagai kepa/a ke/uarga bekerja keras 

mpnghidupi istri dan 2 anak. Mira mengeluh kesibukannya menjadi ibu dan ayah 

bagi semua anak·anaknya. Johan mengeluhkan isfrinya yang dianggap tkfak mengerti 

tujuan utamanya dalam mencari uang. Anak-anaknya mengeluh ketidakhadiran 

ayahnya da/am kehidupan keseharian mereka. 

Tahun demi tahun berlalu, keluarga itu hidup dalam dunia masing-masing. 

Perkawinan terus berjalan karena perceraian bukan pilihan. Johan ~ibuk di kantor. 

Mira tenggelam dafam kehidupan rumah tangganya dan anak-anaknya menyibukan 

diri dengan cara masing-masing. Ronny, anak su/ung mereka menjadi pecandu 

narl<oba sejak berusia 16 tahun. Mia, anak ke-2 mereka menjadi perfesionis di 

sekolah. 

Contoh diatas adalah tipikal keluarga d1sfungs•onal. 

C. IDENTIFIKASI LUKA SATIN DAN DISFUNGSIONAL 

1. Ronny memilikl ketergantungan pada narkoba; Luka batinnya timbul akibat : 

Ketidaktladiran sang ayah secara fisik., jiwa yang terluka akibat ketegangan antara kedua 

orangf•Janya {yang disimpan psyche·nya) , kekerasan yang ia saksikan atau dengar, 

ketidakhadiran sang ayah dan ibu secara emosional, kebohongan ibunya untuk menutupi 

kelemahan ayahnya. 

Karena ia tidak memiliki keterampilan untuk berkomunikasi, keahtian dan kemampuan 

untuk menyalurkan ketegangan batinnya, luka itu makin dalam dari hari kehari. 

2. Disfungsionalitas Johan bukan hanya dalam hal ketidak-mampuannya untuk hadir 

secara emosionat. Ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kehadiran fisik bagi anak

anak dan istrinya Ketidakhadirannya secara jasmani membuat ia menjadi ayah secara 

formal akibat perkawinan semata. Prioritas utamanya untuk terus mencari nafl<ah 

membuat uang menjadi fokus dalam kesehariannya. Ketidakmampuan Johan menjadikan 

Mira sebagai patner dalam menghidupi keluarganya membuat bebannya menjadi sangal 

berat. Tanpa komunikasi yang terbuka dan jujur, luka batin anak·anaknya menjadi 

kompleks 

3. Disfungsionalitas diri Mira adalah kodependensi yang berarti semua pola perilaku dan 

pola pikir yang mendukung pola hidup adiktif. 
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Perkawinannya yang adalah hasil persetujuan keluarga besar, larangan beke~a setelah 

menyelesaikan kuliah, kesibukan mengurus anak tanpa suami yang ada baik secara fisik 

dan emosional membuat Mira tidak mampu rnengembangkan diri secara utuh. Sering ia 

harus membohongi anak-anaknya yang rnempertanyakan kehadiran ayah mereka. 

Keharusan menutupi disfungsionalitas Johan membuat Mira men}adi disfungsional juga. 

Lingkaran itu akan terus berputar kecuali dengan intervensi yaitu pengakuan dari 

setiap anggota keluarga tentang adiksi masing-masing. 

Dalam pemulihan ketergantungannya, Ronny harus menghadapi kenyalaan 

bahwa masalahnya bukan saja ketergantungan tertladap narkoba tetapi juga luka 

batinnya. Luka batin itu sekarang ditambah dengan luka akibat penyalahgunaan narkoba. 

Bahkan, ironisnya, luka akibat obat yang dipakai untuk mengobati luka asal itu lebih buruk 

dari luka asal itu sendiri. 



BABVIII 
PRINSIP-PRINSIP PROGRAM 12 LANGKAH 

A. PRINSIP-PRINSIP 

Berikul ini adalah beberapa prinsip dalam Program 12 Langkah yang 

melatarbelakangi 

1. Tujuan pemulihan adalah proses mengubah hati 

Mengingat kompleksnya masalah adiksi disertai ganti adiksi, pemulihan adalah sebagai 

proses j)&njang. Pe~alanan kedalam diri sering diibaratkan sebagai pe~alanan dari 

Pikiran (adiktiQ ke hati. Program ini tertenat mementingkan konversi hati dan perubahan 

internaL 

I PERJALANAN PANJANG DARJ 
OTAI< KE HATI 

Gambar 3 : Konversi hati 

2. Adiksi adalah Penyakit Keluarga 

POI..A Plltlll. O ... N POI..A PERII.AICU AOIO('TI !' 

O IU5AH l.EWAT 12 I..ANGM;.II.H 

OC:Of.IVEIISIH .... TI 
MENCiUSAH LUKA MENJAOI 
BElA$ KA$1H 

Keunikan Prog ram 12 Langkah terletak dari tanggungjawab keluarga pecandu dalam 

proses pemulihan. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan yang mendukung 

kearah ketergantungan nart:oba. Selain itu, hanya dengan melakukan prubahan internal 

pribadi, maka kekuatan nart:oba dan adiksi dapat diatasi oleh anggota keluarga lainnya. 
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Ayah 

Saudara 

APA BAGIAN SAYA YANG MEMBUAT 
ANGGOTA KELUARGA SAYA 

MEMAKAI NARKOBA? 

Kakek 
Nenek 

Gambar 4 Adiksi adalah penyakij ketuarga 

Kakak 

3. Program ini Oapat Oipakai untuk Segala Bentuk Ketergantungan 

Pengasuh 

Sepupu 

Ounia adiksi memiliki bentuk ketergantungan terhadap substansi (narkoba dan benda 

lainnya) serta non-substansl (adiksi proses). Program 12 Langkah dapat dipakai oleh 

mereka yang memiliki ketergantungan pada segala macam narkoba temasuk alkotlol 

dan non narkoba. Dalamk dunia adiksi, multiadiksi atau bi-adiksi merupakan hal yang 

blasa te~adi selain fenomena ganti adiksi. 

~..,.~•-•r ~I .. . ;:..b-. -,_,-h i.' .. 
--~ -...,.._; - . ' 

·--·-~ _,. . ., 
~-;~ .. ,., .... 

·Y • ......_ 1L 

Workahol ik I ~ 6 
Gambar 5 : Multi adiksi dan ganti adiksi 

4. Adiksi hanyalah Simtom 

Salah satu prinsip utama konsep adiksi mode112 Langkah adalah melihat ada apa dibalik 

narkoba. Narkoba dan adiksi hanya1ah simton. Narkoba dan adiksi hanyalah 10 % dari 



masalah. Dalam pemulihan, proses yang dilakukan mementingkan masalah dibalik 

narlmba (90%). 

Gambar 6 : Apa dibalik Adiksi 

5. Sumber Luka Batin 

Dibalik narkoba I adiksi ada LUKA 

...... Dibalik Adiksi : LUKA akibat 

Gam bar 7. Luka diba!ik adiksi 

6. Proses Seumur Hid up 

~'· .-.cuKA -e •• 
Mengingat adiksi dan ganti adiksi dalam ketergantungan narkoba, maka Proses 

pemulihan model 12 langkah tidak mengenal jangka waktu tertentu. Semuanya 

tergantung kesiapan para recovering narkolik. 

7. Tujuan : Bersih dan Sehat 

Sebagai metode, sellap langkah dipakai sebagai cara mengubah cara pikir dan perilaku 

adiktif menjadi yang sehat. Pemulihan harus dimulai dengan keadaan bersih atau bebas 

obat. Program ini memakai slogan Bersih & Sehat 
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Gambar 8: Pola Pikir Adiktif 

Perubahan pola pikir dan perilaku adiktif membuat seorang recovering narkotik akan 

mengubah kehidupan yang berfokus pada narkoba menjadi kehidupan yang seimbang dan sehat. 

lni berarti membangun kembali pola hidup yang baik antara kebutuhan jasmani, rohani dan 

emosional. 

Keseimbangan hidup itu hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan pota pikir dan 

perubahan suasana haU. Perubahan suasana hati dari dendam, marah, emosi yang tidak dewasa 

dan tidak sehat te~adi keUka luka-luka di dalamnya berangsur-angsur pulih. Perubahan pola pikir 

adiktif dan perubahan suasana hati akan membawa keperubahan pola perilaku. 

Gambar 9 : Pola pikir adiktif vs. Sehat 
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B. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROGRAM 12LANGKAH 

Berikut ini ada!ah Keduabelas langkah. Kata ganti orang pertama(saya) dapat diganti 

dengan kala ganti orang ke-3. tunggal dan jamak.(kami dan kita). 

1 saya mengakui bahwa saya tidak berdaya terhadap benda, orang, tempat dan situasi 

sehingga hidup saya menjadi tidak teri<:enda!i. 

Tiba pada keyakinan bahwa Tuhan yang dapat mengembalikan saya pada kewarasan. 

Membuat keputusan untuk menyerahkan niat dan kehidupan saya kepada Tuhan. 

4 Membuat daftar inventarisasi moral secara menyeluruh tanpa rasa gentar. 

Mengakui kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama tentang sifat dan kesalahan saya. 

Menjadi siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirXan karakter buruk saya. 

Dengan rendah hati memohon Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan saya. 

Membuat daftar orang-orang yang yang pemah saya sakiti dan mempersiapkan diri 

sepenuhnya untuk menebus semuanya. 

Mengakui kesalahan saya dihadapan orang-orang yang pemah saya sakit bitamana 

memungkinkan, kecuali jika dengan me/akukan hal itu akan lebih menyakiti pihak-pihak yang 

tersangkut. 

10 Secara terus menerus melakukan inventorisasi pribadi dan jika bersalah langsung 

mengoreksinya. 

11 Melakukan pencarian terus menerus melalui doa dan meditasi untuk ·meningkatkan kontak 

sadar dengan Tuhan. Berdoa untuk mengetahui kehendak-Nya bagi saya dan mohon 

kekuatan untuk melaksanakan-Nya. 

12 Setelah mengalami pencerahan sebagai buah penetrapan langkah-langkah ini, saya siap 

untuk menyebarkan kabar baik ini kepada para pecandu yang masih menderita dan untuk 

menerapkan semua prinsip ini dalam semua bidang kehidupan. 

Langkah-langkah ini merupakan satu kesatuan yang menghubungkan antara seseorang 

dengan adiksinya, diri sendiri, sesama dan Tuhan .. Kedua belas langkah itu mengacu pada 

hubungan antara saya dan adiksi saya, saya dan Tuhan, Saya dan saya serta saya dan orang 

lain. 

LANGKAH HUBUNGAN DENGAN 

1 Adiksi saya 

2,3,5,6,7,11 SAYA Tuhan 

1,4,8,9,10, Diri sendiri 

5,9,10,12 Sesama 
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Program 12 Langkah melalui langkah-langkahnya program pemulihan adiksl sekaligus 

program After Care. Keduabelas langkah itu adalah metode dalam proses pemulihan internal. 

Langkah-langkah ini bukan merupakan suatu tahap yang sequence tetapi merupakan komponen 

yang disesuaikan dengan tahapan level pemulihan individu. Jadi seorang pasien dalam Program 

ini dapat memulai proses pemulihannya dengan menjalankan langkah kesepuluh jika yang 

bersangkutan belum siap dengan langkah 1,2, dan 3. ldealnya memang dimulai dengan langkah 

pertama diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya. 

Langkah Pertama 

Saya mengakul bahwa saya tidak berdaya terhadap benda, orang, tempat dan situasi 
sehingga hidup saya menjadi tidak terkendali. 

Pengertian pengakuan dalam hal ini adalah dalam rangka mencari solusi atau cara 

mengatasi ketidakterkendalian hidup akibat nar1<:oba. Langkah ini mencakup bukan saja adiksi 

utama tetapi jiga adiksi sekunder dan kemungkinan ganti adiksi. 

Maka pengakuan keridakberdayaan harus d~akukan bokan saja pada narkoba tetapi pada 

orang, tempat dan situasi yang membuat seseorang menjadi tidak terkendali. 

Dalam studi kasus Keluarga Johan, jika seluruh keluarga ingin menjadi bagian dari 

pemulihan Ronny, maka setiap anggota keluarga harus melakukan langkah pertama. 

~g~ 

~~Q 
00 ~~~~--, 

Gambar 10 
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langkah Ke-2 : 

Tiba pada keyakinan bahwa ada Tuhan 
yang dapat mengemba/ikan s.tya pada kewarasan 

Banyak orang yang mempertanyakan mengapa Tuhan diletakkan di l angkah Ke-2 dan 

Ke-3. Jawabannya sang at sederhana. Bagaimana T uhan diakui keberadaannya jika narkoba 

(dan adiksi tainnya) telah dijadikan tuhan. 

Ke-2 langkah ini merupakan titik batik kehidupan penyalahguna narkoba. Setelah 

oengakuan ketidakberdayaan alas kekuatan narkoba dan adiksi, dan oemyataan kehidupan 

yang tidak terkendali, maka sampailah pada pengakuan kewarasan. Cara berpikir adiktif sering 

membuat seorang penyalahguna rnelakukan hal yang tidak masuk akal bagi otak orang sehat. 

Pengakuan perilaku yang tidak waras akan membuat ybs mengakui bahwa narkoba 

dan cara berpikir adiktifnya yang membuat hidupnya menjadi tidak terkendali. Ketidaksehatan 

dan kehidupan yang tidak terkendali terus berlangsung sekalipun ybs sudah bersih (drug free) 

dan melewati masa pemulihan di panti rehabititasi. ltulah sebabnya adiksi menurut Program 12 

Langkah menyatakan bahwa pemulihan adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada istil~h 

mantan pecandu. Langkah ini membawa recovering addids ke Tuhan yang merupakan satu

satunya kekuatan membawa mereka kehidupan sehal 

Gambar 11 

Berikut ini adalah contoh perilaku tidak sehat : Yanto, 24, Jakarta 

• Saya harus mendapatkan putaw kalau sedang sakau. Apapun caranya. Banyak yang 

sudah saya lakukan. Paling sering tentu saja berbohong untuk mendapat uang. Kalau 

berbohong tidak berllasil, maka mencuri merupakan jalan keluar yang paling sering saya 

lakukan. 

Pokoknya saya harus mendapatkan uang. Pokoknya semua anggota keluarga saya 

pemah kecurian. Bahkan yang paling membuat saya menyesa/ adalah mencuri kalung warisan 

nenek untuk ibu". 
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Contoh lain adalah : Mark, 26, Jakarta : 

"Saya membunuh bandar di kalangan Bintaro karena dia sudah memerawani sepupu 

saya. Sepupu saya bercerita bahwa ketika ia sedang sakau, ia minta tolong bandar tsb. Sang 

bandar minta sepupu saya untuk tidur dengan dia sebelum dikasih paketan: 

Saya juga morfinis tetapi saya merasa dia kurang ajar karena memanipulasi sepupu saya. 

Jadi saya membunuh dia.• 

Tiba pada keyakinan adanya Tuhan berasal dari pengalaman didunia adiksi dari para 

recovering addicts. Pemulihan dari ketergantungan justru Ieiah membawa mereka pertama kali 

mengenal Tuhan. Mereka merasa tiba atau sampai pada pengertian tentang Tuhan. 

"Saya merasa Tuhan yang diajarkan ofeh keluarga saya tidak adil. Orang tua saya 

bercerai dan saya dibuang ke rumah paman saya. Saya dibesarkan dengan banyak sepupu. 

Paman dan bibi memang baik tetapi mereka harus bekerja siang dan malam untuk menghidupi 

kami. Saya bahkan pemah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. 

Setelah saya menjalani Program ini /alu saya merasa bahwa Tuhan itu tidak betsalah. 

Saya sadar bahwa justru Tuhan memberi paman dan bibi sehingga saya tidak harus Ire panti 

asuhan·. 

Pengakuan Tia, (22tahun), After Care, Jakarta 

Langkah Ke-3 

Membuat keputusan untuk menyerahkan 
niat & kehidupan kepada Tuhan. 

Kepada Tuhan yang akan membawa ke kewarasan dan kehidupan yang terk.endali itu, 

niat dan kehidupan diserahkan. Penyerahan diri ini merupakan peralihan dari hidup yang men

tuhan-kan nark.oba dan adiksi ke kehidupan yang diahlr oleh Tuhan. 

"Hari ini gue menangis ketika gue terapi. Hati gue luluh. Ketika mendengar 

Bismillahhirrohmaanirrohiim yang diucapkan Ustad, gue ingat nyokap gue. Nyokap yang 

ngajarin gue tentang Tuhan yang Maha Penyayang. Oulu ketika pakau gue ngga ngerasa 

disayang Tuhan. Baru tadi malam di pengajian gue tersentuh lagi. Ampuni aku, Ya Allah. • 

Catatan Harian Milah (23).alter Care, Jakarta 

Kebga langkah pertama dalam Program 12 Langkah m1 merupakan langkah yang harus 

diulang tanpa henti. Bahkan ada slogan yang menyatakan bahwa setiap orang selalu berada di 

langkah pertama. 
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LangkahKe-4 

Membuat daftar invent.riusi moral 
seara menyeluruh t1npa rasa gentar. 

L.angkah Keempal (dan Kelima) aclalah metode untuk membersi~kan rumah (baca : 

rumah didalam diri I hati) kita. Caranya dengan membuat daftar inventarisasi tentang 

kelemahan karakter dan kelebihan. kita. Daftar lnventarisasi ini adalah hasil refleksi pribadi dan 

bukan milik orang lain. 

Moral lnventarisasi ini ibarat membelah bawang bombay. Lapisan demi lapisan yang 

merupakan lambang penyangkalan diri alas luka batin dan adiksi dibuka, selangkah demi 

selangkah. Metode ini adatah jalan menuju pengetahuan diri tentang kelemahan dan kelebihan 

diri. 

Gambar 12 

Kelemahan karakter yang sifatnya universal adalah self-centeredness. Addicts 

beranggapan bahwa adalah pusat kehidupan dimanapun ia berada. Oasar dari self

centeredness.adalah ketakutan Takut adalah dasar penyakit spiritual dan sering kali bersifat 

irrasional. Tujuan akhir Langkah Keempat adalah menjadi sahabat terbaik dari diri termasuk 

bersahabat dengan ketakutan. 

• Sejak masa remaja saya memang pendiam. Saya menolak undangan ternan 

termasuk undangan makan malam atau pesta ua/ng tahun Ieman. Saya takut 

dicuekin, tidak diajak ngomong afau tidak bisa nyambung. Saya takut tidak ada 

yang mengajak berdansa·. 

Titi, 32, After Care 

Titi adalah tiplkal pecandu yang rendah d1n dengan mengatasnamakan slfat pend1am. 

Dia merasa bahwa semua orang memperhatikan, membicarakan dia atau sengaja mengacuhkan 
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dirinya. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir adiktif. Pemulihan berarti membuat isolasi 

menjadi salah satu kelemahan karaktemya. Dalam proses membersihkan diri. Titi harus 

mengakui bahwa ia bukan seorang yang pendiam tetapi memiliki rasa rendah diri yang tidak 

beralasan. 

• Sponsor saya mengatakan bahwa ketakutan saya tk:1ak berafasan. Malah saya 

disebut sebagai seseorang yang merasa menjadi pusat dunia. Pada awalnya saya 

tersinggung tetapi setelah mendengar cerita sesama recovering 3ddict, saya 

tertawa·. 

Titi, 32, After Care, Jakarta 

Langkah Ke-5 

Mengakui kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama 
tenting sifat dan kesa/ahan saya. 

Langkah Kelima adalah langkah dimana seseorang melepaskan diri dari isolasi. 

Bercerita pada orang lain dan Tuhan merupakan langkah membuka diri terhadap dunia dan 

Tuhan. Langkah ini harus dilakukan dengan cara sangat hati-hati. Program 12 Langkah 

menyarankan untuk melakukannya dengan seorang sponsor. Sponsor, dengan kelamin yang 

sama dengan sponsee, adalah sesama recovering addict yang sudah melewati langkah-langkah 

dalam Program 121angkah. 
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Saya mau cerita bagaimana 
narkoba menguasai hid up 

saya dulu. Saya 
membohong, mencuri uang 

ortu,dll 

Gambar 13 



Langkah keempat dan Kelima ini merupakan cara untuk masuk kedalam diri untuk 

menyembuhkan luka -batin. Serna kin sering kedua langkah ini dilakukan semakin baik hubungan 

dengan diri sendiri. langkah ini membantu membedakan antara luka batin dan kecacatan 

karakter. luka balin harus disembuhkan sedangkan kecacatan karakter harus di serahkan pada 

Tuhan. Pada saat ilu!ah langkah Keenam dan Ke-7 diper1ukan. 

Langkah Ke-6 : 

Menjadi siap sepenuhnya agar Tuhan 
menyingkirkan karakter buruk saya. 

Langkah ini merupakan langkah persiapan mental dan rohani. Sebelum ada tindakan 

konkrit untuk memohon Tuhan menyingkirl<.an kelemahan pribadi, jiwa dan raga harus siap. 

langkah Ke-7 

Dengan rendah hati memohon Tuhan 
untuk menyingkirkan kelemahan saya. 

Program 12 Langkah adalah program spiritual. Program 12 Langkah mengajarkan cara 

berhubungan dengan diri sendiri, sesama dan Tuhan. Jika Langkah Ke-3 mengajarkan untuk 

mengalihkan niat dan kehidupan pada Tuhan, maka Langkah Ke-6 & Ke-7 mengajarkan untuk 

memohon Tuhan menyingkirkan kelemahan dan kecacatan karakter. 

Perilaku bertahun-tahun tidak dapat berubah dalam sekejap dan dengan kekuatan sendiri. 

Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Salah satu syarat utama adalah kerendahan hati. 

No-sent letter, Rico, 28, Bandung 

"Tuhan, saya sudah berusaha untuk berkata jujur. Tetapi susah seka/i. Kemarin saya 

berbohong pada istri saya. Saya takut kalau berl<ata apa adanya, dia akan marah. Hal itu sering 

teryadi. Maka saya kembali terpeleset dalam kebia~an lama. Anehnya, dia fidak marah dan 

ke/ihatannya biasa-biasa saja. Saya jadi menyesal. Apakah kalau saya berkata jujur, dia juga 1idak 

akan marah. 

Tolong, ambilah kebiasaan berbohong ini. Sekarang saya sudah tidak mabok lagi, tetapi 

tetap nggak bisa berkata jujur. Hanya Engkau yang mampu membantu saya. Tolong saya ya 

T uhan, Am in" 
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LangkahK~ 

Membuat daftar orang-orang yang yang pem1h saya sakiti 
dan mempersiapkan diri sepenuhnya untulc menebus semuanya. 

Protes terhadap Langkah Ke-8 datang dari rasionalisasi pecandu. 

'K6napa harus minla maar pada mereka, bukanlah saya yang menjadi korban dari 

kekerasan mereka?'. 

'Aku adalah orang yang paling disakiti sefama ini. Siapa yang pedufi perasaan aku?'. 

• Saya takut lea/au ingat harus berhadapan dengan mereka yang saya sakiti sefama saya 

pakau·. 

langkah Ke-8 hanya langkah untuk membuat daflar nama orang yang pemah disakiti. 

langkah ini hanya meminta membuat datar. Jarak antara Langkah Ke-8 & Ke-9 relatif lama. 

Kesiapan seseorang tergantung pada kedalaman kehidupan rohaninya . 

Langkah ke-9 

Mengakui keu/ahan saya dihadat»n or.ng.onng yang pernah saya ukitl bilamana 
memunglcinkln, lcecuali jikl dengrn melikukln hll itu •kin lebih menyalciti pihllc·pihalc 

y•ng temngkut 

Ke-21angkah inl harus dilakukan dibawah bimbingan sponsor. Satu hal yang harus diingat 

adalah tidak kembali menyakiti diri sendiri dan orang lain. Maka orang pertama yang harus dalam 

daftar dan yang dimintai maaf adalah c! iri sendiri. Bukankah selama menyalahgunakan nartoba , 

selain orang lain, para pecandu juga menyakiti diri sendiri. Sedangkan Langkah Ke-9 

mengingatxan kita bahwa dalam proses pengakuan kesalahan, jangan membuat pihak ketiga. 

menjadi korban proses pemulihan kita. 

Contoh yang lazim te~adi adalah perselingkungan ketika aktif mengkomsumsi narl<.oba. 

Dalam melakukan Langkah Ke-9, membuka cerita lama pada suami atau islri, bukan hal yang 

bijaksana. Biartah bagian itu menjadi bagian dari proses pemulihan diri dan tidak membuat orang 

lain terluka. 

Langkah Ke-9 mempunyai dua fungsi utama. 

Fungsi pertama adalah membersihkan diri dari masa \alu dan rumah hati ini. 
Fungsi lcedua adalah menutup pintu kambuh. 

Sehingga pelaksanaan ke-2 langkah ini terlepas dari penerimaan mereka yang dimintai 

maaf. Kunci kesuksesan adalah kerendahan hati. 

"Relapse pertama saya terjadi karena saya tetap menyimpan dendam kepada Bobby, 

kakak kelas saya yang juga bandar saya, padaha/ dia sudah mali akibat Over Dosis. Dia 

menjerumuskan saya kedunia narkoba . Saya kesaf kafau ingat bagaimana dia baek banget 
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dulunya tapi lalu jahat. Pokoknya nggak punya perasaan kafau saya fagi sakau dan nggak punya 

uang". 

Setelah melakukan langkah Ke·9 saya baru sadar lea/au saya nggak bisa mengubah dia. 

Saya hanya bisa memaafkan diri saya sendiri". Saya menyesal pemah .memukul dia, mencuri 

paketan putaw dan menghina dia dengan kata·kata kasa(. 

Tonny, 35, After Care. 

Ada permintaan maaf yang tidak akan pemah dapat kita lakukan, misalnya pada Bobby, 

dalam kasus Tonny. Bobby sudah meninggal dunia. Oalam situasi seperti ini, cara untuk 

memperbaiki diri adalah dengan berbaik baik pada setiap orang. 

"Sekarang saya hanya bisa mendoakan arwahnya. Saya merasa beruntung sebab saya 

masih dikasih kesempatan untuk hidup bersih dan waras. Sekarang saya berusaha berbuat baik 

minimal kepada satu orang setiap hari sebagai Ianda permohonan saya untuk almarhum Bobby".( 

Tonny, 35, Affer care.) 

Langkah Ke-10 

Secar.v terus menerus melakukan inventlrisasi 
dan jika bersalah langsung mengoreksinya. 

Langkah ini dilakukan untuk mencegah kambuh selain menjadi barometer sugesti. 

langkah ini dipakai untuk mendeteksi dini relapse emosional. Evaluasi diri ini dilakukan sengan 

cara membuat daftar hal yang baik I positif dan yang buruk I negatif. 

Langkah Ke-11 

Melakukan pencarian terus-menerus melalui dOi dan meditasi untuk 
meningkatkan kontak sadar dengan Tuhan. Berdoa untuk mengetahui 
kehendakNya bagi saya dan mohon kekustan untuk melaksanakan. 

langkah Ke·11 ini sangat pribadi. Cara dan metode melakukan kontak dengan Tuhan 

merupakan pilihan setiap individu. Bahkan seorang sponsorpun tidak akan pemah dapat 

memaksakan caranya berdoa. Program 12 Langkah tidak bertandasan agama tertentu. Kontak 

dengan Tuhan dapatditakukan dengan berbagai cara: berdoa, sholat, membaca buku rohani, dll. 
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Langkah Ke-12 

Srtelah mengalami pencerahan sebagai buah penetrJ,.n langkah-langkah ini, 
siap untuk menyebarbn kabar bail< ini ke,.da ,.,. peandu yang masih menderita 

dan untuk menerapkan semua prinsip ini dallm semua bidang kehidupan. 

Titik balik dalam proses pemulihan dalam Program 12 langkah adalah kesadaran bahwa 

semua langkah tidak hanya membuat ia bersih Nartoba dan waras dalam perilaku dan pola 

pikir, tetapi membuat mereka menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat. Mereka 

kembali menjadi manusia baru yang sehat dan bebas kriminal. 

Langkah ini hanya dapat dilakukan jika semua langkah sebelum langkah ini sudah 

dijalankan dengan sepenuh hati. Kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kffa miliki ildalah 

prinsip utama langkah in i. Tanpa pengakuan terus menerus tentang ketidakberdayaannya dan 

ketergantungannya pada Tuhan, tanpa membersihkan rumah hatinya, kabar baik yang ingin 

disampaikan pada para pendatang baru ibarat tong kosong berbunyi nyaring . Hal ini banyak 

te~adi pada para pemula. Setelah mengalami langkah pertama mereka tangsung ingin mengajak 

orang lain untuk mengikuti langkah mereka. Akibatnya fokus yang harusnya adalah pemulihan diri 

menjadi ajang promosi yang dangkal. 

Kabar baru yang ingin disampaikan adalah pengalaman, kel<.uatan dan harapan. 

Apa arti pengalaman dalam langkah ini ? 

•!• Bahwa pengakuan ketidakwarasan memb.uat saya sadar bahwa cara hidup saya 

dulu salah dan hanya menyakitkan diri sendiri dan semua orang yang ada disekitar 

saya. 

•!• Bahwa langkah-langkah ini menghancurkan tembok rendah diri dan isolasi yang 

telah saya lakukan bertahun-tahun. 

•!• Saya merasa menjadi manusia baru yang tidak harus selalu berbohong dan 

memanipulasi untuk mendapatkan perhatian. 

•!• Temyata ada kehidupan diluar nark.oba. 

Apa arti kekuatan dalam langkah ini? 

•!• Kekuatan adalah persatuan antara saya dan sesama recovering addicts 

•!• Tuhan ternyata care dengan·penderitaan saya 

•!• Kekuatan say a adalah mengakui kelemahan saya dihadapan Tuhan. 

•!• Narkoba bukan hanya membunuh kehidupan emosi saya tetapi juga 

kehidupan spiritual saya. 
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Apa arti harapan datam langkah ini? 

•!• Saya bisa tidak pakau, hari demi hari 

•!• Saya dapat menjadi manusia berguna sesuai keinginan orangtua saya 

•:· Saya bisa menjadikan kelemahan saya menjadi harapan buat peqandu lain 

•!• Harapan nggak Over Dosis dan hanya jadi angka dalam statistik 

Cuolikan Afler Care, Aaustus 2001 
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BABIX 

PENUTUP 

Kebertlasilan sebuah program lerapi dan rehabilitasi berbasiS komunitas menurut 

Program 12 Langkah memiliki dua sisi yaitu sisi internal dan ekstemal. 

Semua langkah mengarah pada proses pengenalan diri dan adiksi bagi mereka yang mempunyai 

ketergantungan terfladap narkoba dan keluarga mereka. Dalam proses terapi, program ini dapat 

dipakai baik dalam terapi individual ada lerapi kelompok. 

Setiap langkah harus dilakukan tanpa keterikatan akan waktu. Bersih dan Waras dalam waktu 

yang panjang merupakan tolak ukur keberhasilan para anggota. Setelah selesai pogram Terapi di 

lembaga tertentu, maka support group dalam bentuk NA dan Alanon akan membantu proses 

pemulihan. Program ini dapat dipakai sebagai model Program After Gare dan pendampingan 

disaat kambuh te~adi. 

Lampiran 1 : Latihan Langkah Pertama 

Latihan Mengidentifikasi 

Tema: Kehidupan yang tidak terkendali (terapi kelompok) 

Tidak ter11:endali adalah pola hidup ketika narkoba, orang, tempat dan situasi membuat 

seseorang.kehi!angan kontrol alas akal sehatnya. 

Contoh perilaku atau pola hidup yang tidak terkendali : berbohong, melawan orang tua, 

membolos, membunuh, menjual narkoba, melanggar hukum, kehilangan istri anak, dll. 

Terapi kelompok: 

Tema : bagaimana pengalaman peserta ketika hidup menjadi Tidak terkendali atau tidak waras 

akibat Narkoba. 

Jumlah peserta : 10 -12 orang 

Waktu : 90 menit (30 menit refleksi pribadi, 60 menit untuk kelompok) 

Keper1uan ATK : Kertas gambar A3, Pinsil berwama ( spidol, pena) . 

Langkah-langkah dalam kelompok : 

1. Semua peserta diajak untuk duduk dalam bentuk lingkaran. 

2. Beri pengantar singkat tentan9 langkah Pertama 

a. Nar1mba membuat hid up saya menjadi tidak terkeodali. 

b. Bagaimana narkoba membuat hidup menjadi tidak terk.endali 

3. Bagilah kertas dan pinsil wama 

4. Minta peserta mengingat kembali peristiWa dimana narkoba serasa sangat menguasai 
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pikirannya sehingga ia akan melakukan apa saya untuk mendapatkan nar1(oba. 

5. Selama menggambar mainkan musik yang tenang. Konselor jangan ber1(eliling melihat 

gambar mereka karena mungkin membuat mereka salah tingkah. 

6. Setelah semua selesai, tanyakan perasaan mereka saat itu. Hanya perasaan, tidak per1u 

menguraikan perasaan itu. Tujuannya hanya untuk mengetahui perasaan awal sebelum 

mereka rnengisahkan gambar mereka. 

7. Mintalah satu persatu menceritakan gambar mereka. 

8. Setelah semua selesai, tulis di whiteboard ten tang : 

a. persamaan pola pikir adiktif 

b. persamaan perilaku adiktif 

c. bagaimana naritoba membuat mereka tidak teritendali I tidak waras 

d. persamaan dalam hal ketidakterkendalian lketidakwarasan. 

9. Mintalah mereka menarik kesimpulan dari persamaan tsb. 

10. Minta mereka mengambil kesimpulan maslng-masing dan buaUah pemyataan pribadi : 

s.y. nt~~~tg~~lcul bllhwa tMrlroiM ~t hldup uy• rnenjMJI tldak 
terluHtdlllll tklllk ...,... denglln CM'tl ••••••• (ubutkan Hbllnyak mungkln). 

11 . Tanyakan perasaan mereka. Apakah perasaan mereka sudah berubah atau sama seperti 

sebelum berbagi kisah mereka. 

12. Konselor memberik.an kesimpulan akhir "Narkoba membuat hidup menjadi tidak terk.endali 

atau ticlak waras·. 

Lampiran 2 : langkah kedua 

Ada dua tahap dalam memakai langkah ini dalam terapi kelompok. 

Tahap Pert.ma : adalah melakukan perenungan pribadi tentang Tuhan. Lalu diikuti dengan 

berbagi cerita dalam kelompok seperti di langkah Pertama, renungan dapat dilakukan dengan 

meminta peserta menulis di kertas gambar tentang Tuhan. Oalam proses hendaklah ber11ati-hati 

untuk tidak mengkritrik pandangan mereka dan pengalaman hidup tentang Tuhan. Proses ini 

mungkin akan mengembalikan mereka ke tahap awal dalam mengenal Tuhan secara pribadi. 

Tahap ke-2 : adalah melakukan psikodrama tentang hal-hal yang tidak waras selama narkoba, 

pola pikir dan perilku adiktif mengu"asai mereka.renungan tentang ketidakwarasan .. 

Jumlah peserta : antara 25 sampai 49 orang 

lama/waktu : 2 hari satu malam 

Ruangan : mampu menampung antara 50 sampai 55 orang 

Psikodrama tentang ketidakwarasan hidup akibat narkoba. 
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1. Seniuk kelompok kecil antara 5 sampai 7 orang.dengan jumlah maksimal kelompok kecil 

amara 5 sarnpai 7 kelornpok. 

2. Minta mereka membuat drama tentang pengalaman ketidakwarasan akibat nar1<oba. 

3. Beri waktu yang cukup untuk bertatih. 

4. Pertunjukan masing-masing kelompok. 

5. Setelah penampilan semua kelompok, tanyakan perasaan mereka 

a. ketika melakukan pertunjukan. 

b. ketika mengingcit kembali ketidakwarasan mereka. 

6. Minta mereka melakukan kesimpulan secara kelompok. 

7. Masing-masing kelompok bercerita tentang kesimpulan kelompok. 

Tutup dengan pengarahan singkat konseklr bahwa kalau kembali ke nar1<oba maka tlicfup akan 

selalu tidak sehat Apa arti kesehatan ? sehat berarti hidup benar berdasar1<an pertimbangan akan 

sehat. 

Lampiran 3 : Langkah kedelapan 

Contoh : shoring After Core Llngkah kedelapan 

No Daftar Nama 
Kel<eruan Kekeraaan Koltoraoan Kel<eruan 

Fislk Emoal Ve<bal Sexual 

1. Oirisendiri X X X X 
2. Mamah X X X 
3. Pa ah X X X 
4. Ririn kakak X X X 
5. Rani adik X X X 
6. De<le (pacar X X X X 
7. Mbok Mimin (pembantu X X X 

lampiran 4 : langkah kesepuluh 

Hal Posltif Hal Negatll 
1. Tidak pakau dan tidak suges 1. Bohong sama Dudi kalau bolpen habis 

padahal nggak mau ngasih pinjam (Ngga 

jujur) 

2. Kangen pacar tapi tetap fokus ·pada 2. Sangun tela! karena ngobrol tadi malam 

program hati ini padahallampu sudah dimatikan. 

3. Merasa kesal pada konselor tapi 3. Menertawai pasien baru yang kelihatan bloon, 

tetap konsentrasi dalam sesi. padahal dia lagi sakau abis. 

Benny(24), Residen, Tangerang. 

32 



Conloh ke-2 : adalah daftar untuk mendeteksi kecacatan karakter. Oaftar ini dibuat sesuai 

dengan Langkah Keempat Untuk menyeirrbangkan da11ar diatas dibuat daftar kelebihan 

Kococoton Tanggal 
Prlbedt 

1 2 3 4 5 
Tidak ·u·ur X X X 
Eoo~ X X 

Dendam X X 

Gossip X X 

Mencuri X X X 

Manioulatif X X X 

Lampiran 5 : Langklh kosebetas 

Tulislah buah hasil dan dan meditasi? 

•:• Hati yang damai 

•:• Kekuatan untuk tidak kambuh 

•:• Berbaikan dengan mamah 

•:• Sabar, nggak cepat marah 

6 
X 
X 

X 

Menggambar kemesraan dengan Tuhan ? 

Keleblhan 

7 
X Ju·ur 
X Bersih narkoba 

Tldak menjadi 
korban 

X Rendah hati 
Menahan dirt untuk 
tidak membantah 
Membantu sesama 

•:• Saya merasa seperti tangan yang mefindungi saya 

•:• Merasa darnai setelah Wudhu 

•:• Baikan sama papah, bisa terima Papah kawin lagi 

•:• Tuhan terasa dekat dan selalu menjaga 

T._t 

1 2 3 4 5 6 7 
X X X X X X X 

X X X X 

X X X X 
X X X X X X 

X 
X X X X 
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KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

SAMBUTAN 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagf kita sekalian 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa alas limpahan Rahmat 
dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Karban 
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatataksanaan 
upaya Terapi dan Aehabilitasi yang berbasis pada pemberdayaan peran masyarakat datam 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagaimana kita ketahui bersama. meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba 
tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta . 
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya T erapi dan 
Rehabilitasi. Partisipasi rnasyarakat dalam upaya T era pi dan Rehabilitasi ter.tunya membutuhkan 
pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang bidang tersebut. Oleh karena itu 
buku pedoman ini sang at penting artinya bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan T era pi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan rnasyara!(at serta keluarga khususnya 
sebagai pedoman pelaksanaannya. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah dalam pen era pan kegiatan T erapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berbasis rnasyarakat ini dib!Jtuhkan waktu dan peran 
Badan Na:kotika Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (F:NP/K) untuk C:iterirna sebagai program 
pemberdayaan ma~yarakat dalam mengurangi korban penyalahgunaan (demand reduction) 
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan siluasi dan kondisi yang ada dalam 
rangka P4GN pada umumnya. 

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan ke~asamanya dalam menyusun buku ini. 
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan 
penyelenggara serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan Bimbingan-Nya 
kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah in!, sehingga masyarakat merasa 
terlindungi dan merasa aman untuk mendapatkan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Sekian dan terima kaslh 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 



BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

BNN 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengiJcap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahm_at dan 

HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun 

Buku "Penjangkauan Pencandu Narkoba di Masyarakat dalam rangka Motivasi 

untuk Sembuh", sebagai upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

Karban Penyalahgunaan Narkotika , Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya 

(Narkoba) Berbasis Masyarakat. 

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba tidak hanya te~adi di 

kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini. 

Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya 

Terapi dan Rehabilitasi . Buku Pedoman ini sangat penting artinya bagi 

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan 

Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan 

program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempat

tempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan 

peran Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (BNP/K) untuk diterima 

sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban 

penyalahgunaan (demand reduction ) Narkoba di Indonesia, sehingga program 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba pada umumnya. 



Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya 

sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih alas dukungan dan 

kerjasamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan penyelenggara 

serta unsur-unsur terka~ di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi berbasis masyarakat bagi korban penyalahgunaan narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kM 

dalam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba 

dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, 8 Desember 2003 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KATA SAMBUTAN 
KEPALAPUSATLABORATORIUM 

TERAPI DAN REHABILITASI 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Terapi dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tanggung 

jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat umumnya 

dan penyelenggara serta pelaksana pelayanan khususnya. Untuk maksud tersebut disusun 

Buku Penjangkauan Pecandu Narkoba di Masyarakat dalam Rangka Motivasi untuk 

Sembuh yang merupakan upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) berbasis 

masyarakat yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat. 

Buku Pedoman ini berisi prinsip-prinsip penjangkauan disertai langkah~langkah dan 

tekniknya yang meliputi akses dan upaya meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran, 

penilaian resiko dan penawaran pi lihan, upaya mendukung perubahan pcrilaku dan 

mendorong keterlibatan dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan 

Narkoba berbasis masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan melalui Buku Penjangkauan Pecandu Narkoba di Masyarakat 

dalam Rangka Motivasi untuk Sembuh ini : 

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat di tempat-tempat 

terjadinya korban penyalahgunaan narkoba di Indoneisa dapat dilaksanakan secara 

sistematis, bertahap dan terarah melalui metode yang benar, diakui dan ilmiah. 

2. Sebagai pedoman bagi para pelaksana baik di tingkat Pusat dan Provinsi , Kabupatenl 

Kota dalam melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

berbasis masyarakat. 

3 . Dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam pengembangan 

upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berbasis masyarakat bagi instansi 

iv 



dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Kami sadari bahwa buku pedoman ini belumlah lengkap dan sempurna. Untuk itu saran 

dan masukan kami harapkan bagi penyempumaannya sejnlan dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan pengembangannya di bidang Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, Desember 2003 
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BABI 

LA TAR BELAKANG 

Ke:ergantu~gar. Narkoba saat in1 Ieiah menjad i salah satu permasalahan k.esehatan 

masyarakat yang t~lah :nemberi~an dampak yang luas tidak hanya pada ketergantungan zat 

tersebut tapi juga tertladap peningkatan penyebaran penyakit akibat penyafahgunaan dan 

peningkatan masalah sosial. Permesalahan ini ternyata dialami oleh hampir seluruh wilayah di lbu 

Kola DKI Jakarta dan juga di beberapa wilayah di Indonesia. 

Para penyalahguna Narkoba (Putaw) dengan cara hisap berubah dengan cara menyuntik, 

penggunaan jarum suntik bersamaan sangat tinggi sekali yang diketahui bahwa hampir 90%. Dan 

juga keberadaan mereka di lapanga11 untuk pemakaian putaw pun sangatlah sulit dan merupak3n 

rahasia kelompok mereka 

Apalagi kepedulian dan layanan kesehatan bagi para penyalahguna Narkob3 tersebut 

sangatlah jarangisulit untuk dijangkau baik dari material maupun informasinya dan keberadaan 

layananan tersebut. Seperti diketahui bahwa dampak buruk pemakian Narkoba suntik dengan 

berganti-ganti jarum bersama menimbulkan beberapa penyakit yang dapat menularkan diantara 

para pemakai dan juga dapat menularkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai resiko 

sekalipun. 

Data menunjukkan bahwa sejak Juni tahun 2003 kasus baru HIV dikalangan pengguna 

narkoba suntikan semakin meningkat, bahkan mencapai 75%. Laporan Depkes terakhir 

menunjukkan sedikitnya 21% dari kasu~ HIV/AIDS adalah para pecandu narkoba suntikan. Dari 

data hasil program terpadu Narkoba dan HIVIAIDS berbasis masyarakat di wilayah Kei.Kampung 

Bali untuk jangkauan Jakarta Pusat oleh YPI dan Puskemas Kei.Kampung Bali dari Tahun 

Feb.2001 hingga Juni 2003 di dapatkan sebagai berikut · 



Hasil perotehan data tersebut diatas diperoleh 75% dari hasil penjangkauan di lapangan 

oleh petugas lapangan yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat di wilayah jangkauan 

yang telah mendapat pelatihan dasar tentang : 

1. Zat-zat yang disalahgunakan; 

2. HIV/AIDS; 

3. Pencegahan lnfeksi; 

4. Komunikasi Perubahan Perilaku; 

5. Tehnik Penjangkauan; 

6. Tehnik Pelaporan; 

7. Jejaring/Advokasi; 

8. Sistimrujukan; 

9. Memainkan Peran. 



BAB II 

PRINSIP PENJANGKAUAN 

A. PENGERTIAN 

Penjangkauan adalah suatu proses untuk berupaya berinteraksi dengan individu 

maupun ke!ompok masyarakat yang didampingi, dalam rangka mewujudkan suatu tujuan 

tertentu. Oalam penanggulangan masalah Napza, penjangkauan bertujuan unluk mengurangi 

dampak buruk penyalahgunaan Napza serta memotivasi mereka untuk berupaya tidak 

menggunakan Napza. 

Penjangkauan harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman atau ter1atih 

d3n mengerti mengenai prinsip dan tehnik penjangkauan serta mampu melibatkan peran serta 

para pecandu (mantan) atau pun pihak lain yang kompeten dalam penanggulangan masalah 

Napza. 

B. RUANG_LINGKUP 

Penjangkauan yang diterapkan adalah model penjangkauan dengan menggunakan 

petugas penjangkau yang berasal dari komponen masyarakat setempat dan kelompok 

dampingan (pecandu napza) yang terpilih. Penggunaan kelompok dampingan yang terpilih 

awalnya dikembangkan di Chicago pada tahun 60an untuk mengendalikan epidemi AIDS di 

kalangan IOU di daerah perkolaan. Pengataman YPI mempertihatkan bahwa model 

(penggunanaan kelompok sasaran) ini dapat lebih meningkatkan program yang ada terutama 

dalam rangka meningkatkan akses dan promosi pengurangan fisiko pada suatu kelompok 

sasaran dalam masyarakat secara bermakna. 

C. PETUGAS PENJANGKAU 

Adalah orang-orang terlatih dan memahami prinsip penjangkauan dan pendampingan 

yang berasal dari: 

1. Pecandu yang memiliki akses kuat ke kalangan pecandu dan memiiiki motivasi kuat 

(rencana) untuk sembuh; 

2. Mantan pecandu yang memiliki kepribadian mantap; 

3. Keluarga pecandu yang peduli dan mau berperanserta dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba; 

4. Relawan tertatih dan memiliki komitment kuat dalam tleke~a untuk kalangan pecandu 

narl<.oba, seperti ibu kader, peke~a social, aktivis pemuda dan lainnya; 



•:· Professional. seperti tenaga kesehatan, pengobat tradisiona!, konselor, aparat 

pemerintah, ulama dan lainnya. 

1. Syarat Petugas Penjangkau 

Menguasai Bahasa "Gaul", terutama istilah-istilah yang berlaku di kalangan 

pecandu narlmba dalam berkomunikasi, baik saat transaksi maupun saat 

menggunakan nafkoba; 

b. Mempunyai hubungan atau kontak yang baik dengan kelompok dampingan sec2ra 

teratur: 

Mampu befkomunikasi dengan baik dan memahami prinsip komunikasi efektif; 

d. Kematangan kepribadian yang tidak mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan 

narkoba dan perilaku kriminallainnya; 

e. Disegani oleh para pecandu nafkoba dilingkungannya: 

Memiliki kepedulian terhadap penanganan masalah narkoba dllingkungannya; 

Berasal dari kelompok masyarakat itu sendir i; 

h. Bersedia bekerja secara relawan atau melalui kontrak kerja iertentu; 

Memahami dan mematuhi Job Description dan ketentuan lain yang disepakati; 

Dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan khusus untuk petugas penjangkauan; 

k. Sudah tidak menggunakan narkoba (1-2 tahun); 

Pecandu Narkoba dalam tahap pemeliharaan (Self Management). 

2. Petugas Penjangkau dari Mantan Pemakai 

Keuntungan : 
a. Memiliki pengalaman yang luas di lapangan; 

b. Kredibilitas yang tinggi sesama kelompoknya karena keinginan tetap bersih. 

Kerugian: 
a. Bisa terlibat urusan pemakai dan relaps; 

b. Kurang dihargai oleh sesama pecandu 

2. Petugas Penjangkau dari Bukan Pemakai 

Keuntungan : 
a. Pemakai Kadang-kadang memilih berbicara kepada bukan pemakai; 

b. Bagus untuk melakukan pendekatan ke masyarakat (Kontak pertama): 

c. Gap pengetahuan, bisa jadi bahan diskusi: 

d. Bukan pemakai lebih kredible untuk berinteraksi dengan stake holders. 

Kerugian: 

a. Susah menjalin raport dengan klien; 

b. Kurang dihargai saat pendekatan; 



c. Kurang memahami situasi lapangan. 

D. PRINSIP PENJANGKAUAN 

1. Tidak diskriminasi; mempertakukan semua pecandu yang did3mpingi secara adil, tidak 

dibeda-bedakan berdasarkan kelamin, status, kesehatan , sosial, ekonomi maupun unsur 

SARA; 

2. Menjaga kerahasiaan klien , sehingga terbina hubungan saling percaya antara 

penjangkau dan dampingan; 

3. Memberikan informasi sejelas mungkin berdasarkan kebutuhan pecandu tanpa menakut

nakuti dan selalu berdasarkan fakta, bukan mitos; 

4. Memiliki dukungan rujukan terdekat yang dapat diakses oleh pecandul; 

5. Memberdayakan sumberdaya sekitar untuk terfibat dalam upaya penanggulangan 

masalah Narkoba; 

2. Pendekalan darl bawah dan mengajak dialog, bukan dari alas yang cenderung instruktif. 

3. Menawarkan dan membahas usulflde yang berasal dari petugas penjangkau ataupun dari 

pecandu; 

4. Bermitra dengan klien dalam upaya penyembuhan dan pengurangan dampak narkoba; 

5. Klien lebih berperan dan menentukan keputusan, dalam rangka membina kemandirian 

untuk menangkal godaan narkoba; 

Memberikan dukungan yang disesuaikan dengan masa!ahlkebutuhan dan kemampuan 

klien untuk sembuh. 

E. TUJUAN PENJANGKAUAN 

Tujuan utama (hasil) dari program penjangkauan ke kelompok pengguna Narkoba 

adalah meningkatkan akses para pecandu narkoba tertladap layanan kesehatan dan fasi litas 

lainnya dalam rangka pencegahan/pengobatan infeksi dan perawatan.«.etergantungan. Dalam 

pelaksanaannya penjangkauan ini juga akan memolivasi pengguna narkoba agar punya 

keingii1an kuat untuk sembuh dengan melibatkan orang dekat mereka seperti keluarga, ternan 

dan lingkungan. 

Sedangkan tujuan dari penjangkauan itu sendiri adalah untuk: 

Memperoleh akses ke masyarakat yang dijangkau. Setelah punya akses, maka petugas 

penjangkau akan melakukan pendampingan dengan berupaya; 

2. Meningkatkan kesadaran kelompok sasaran terhadap subyek permasalahan; 

3. Memotivasi perubahan perilaku berdasarkan kebutuhan dan kemampuan; 

4. Menguatkan perubahan perilaku tersebut; 



5. Selain itu petugas penjangkau juga harus mampu mendorong kelompok sasaran 

meta~ukan advokasi dikalangan mereka sendiri. 

Meskipun tujuan ini disusun secara kronologis, namun penerapan di lapangan harus 

fleksibet dan tidak harus seperti urutan tujuan. Proses penjangkauan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan individu/masyarakal yang didampingi saat tersebut Misalnya, tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan (melalui pemberian informasi saat penjangkauan) merupakan 

kegiatan yang berk.esinambungan selama pelaksanaan program. 



BABIII 

LANGKAH DAN TEKNIK PENJANGKAUAN 

Penanganan masalah penyalahgunaan Nar1mba memerlukan serangkaian kegiatan yang 

komprehensif dan sistematik, yang menuntut kerjasama berbagai instansi terkait, baik di tingkat 

pusat maupun daerah serta adanya peran aktif dart masyarakat. Penjangkauan merupakan 

salah satu teknik penanggulangan penyalahgunaan Nar1mtika berbasis komunitas. 

Pelaksanaan program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas (Penjangkauan) ini 

membutuhkan kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antara berbagai unsur dan potensi yang 

ada di masyarakat, yang akan berperan serta dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, agar 

niat yang baik ini d3pat terlaksana secara sistematik, terpadu dan berkesinambungan. Oleh 

karena itu, faktor manajemen memegang peran yang penting un tuk terselenggaranya suatu 

pelayanan yang efektif dan efisien. 

Langkah awal dalam Manajemen Terapi dan Rehabiliasi Bebasis Komunitas 

(Penjangkauan) disuatu wilayah, adalah mengadakan pengamatan berbagai faktor sebagai 

berikut: 

-.l. Di wilayah tempat akan diselenggarakan program Terapi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan 

Narkoba Berbasis Komunilas {Penjangkauan) tersebut; Apakah terdapat banyak 

penyalahgunaan Narkoba? Dilain plhak harus terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang 

memiliki potensi untuk membantu para pelaku penyalahgunaan ini. 

-.l. Kelompok-kelcmpok masyarakat yang memiliki potensi tersebut, memandang masalah 

penyalahgunaan Narkoba yang banyak te~adi di wilayahnya se~agai permasalahan yang 

lambat atau cepat akan mengancam kenyamanan dan ketentraman di wilayah tempat tinggal 

atau tempat usahanya . 

.._ Ada hubungan dan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah setempat dan masyarakat 

(organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan, adat dan dunia usaha), yang akan mendukung 

pelaksanaan program Terapi dan RehabiJaasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunitas 

(Penjangkauan). 

Selanjutnya potensi-potensi tersebut (SDM, sumber dana, sarana dan prasarana, serta 

metode dan teknik) agar dalam interaksinya baik secara causal maupun fungsional dapat terarah, 



sistematis dan terpadu diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, 

kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta pengendalian. 

A. TAHAP PERENCANAAN 

1. Membentuk Organisasi Pelaksana dan Susunan Kepengurusan; 

Dalam kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Komunitas (Penjangkauan) dipertukan 

suatu organisasi pelaksana sebagai wadah/tempat pe!aksanaan kegiatan, yang da!am hal 

ini disebut Rumah Dampingan yaitu semacam Base Camp/Ruma Singgah. Awal 

pendirian Rumah Dampingan adalah lidak mudah, sehingga memerlukan langkah

tangkah yang harus kita takukan sebagai berikut: 

a. Masuk ke masyarakat jangan langsung ke permasalahan "Narkoba dan HIV/AIDS" 

tetapi libatkan Rumah Dampingan untuk pendukung kegiatan masyarakat; 

b. Lakukan pembukaan Rumah Dampingan dengan tatacara yang ber1aku di wilayah 

terse but. seperti pengajian oleh tokah masyarakat (TOMA) dan tokoh agama (TOGA); 

c Berikan atau gunakan sarana Rumah Oampingan untuk kegiatan masyarakat tersebut 

yang nantinya sarana Rumah Dampingan akan menjadi milik masyarakat itu sendiri; 

Buatlah Peraturan Rumah Oampingan yaitu seperti : 

}.:> Tidak ada kekerasan; 

)- Tidak ada Narkotika dan 

}.:> Tidak ada judi dan perzinahan. 

e. !kutkan tokoh masyarakat (TOMA), tokoh agama (TOGA) dan masyarakat untuk 

kegiatan yang kita !akukan untuk program Narkoba dan HIV/AIDS. 

Tentukan juga sistim structu ral managerial seperti tersebut dibawah (lihat lampiran I) : 

a. Program Manager: 

b. Manager Medis; 

c. Akuntan: 

d. Koordinator Lapangan; 

e. Recording Staf; 

Adminstrasi; 

g. Pelugas Penjangkau. 

2. ldentifikasi Subyek/Obyek Wi!ayah Sasaran; 

Untuk mendapatkan akses ke kelompok sasaran maka pertu dilakukan 

"pemetaan· mengenai lokasi kelompok sasaran Pada tahap paling awal ini setiap petugas 

penjangkau harus melakukan semacam observasi maupun survei dengan mengunjungi 

tempat berkumpulnya kelompok pengguna napza pada waktu yang berlainan. tni 



dilakukan untuk memahami lokasi kerjanya baik secara demografi, sosial, ekonomi dan 

budaya. Hasil dari kegiatan ini adalah semacam peta yang menempatkan keberadaan 

kelompok sasaran sekaligus gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, norma, 

perilaku dan budaya mereka 

Hal yang perlu diperhatikan saat mencoba mendapatkan akses ke 

kelompok sasaran (pengguna Napza) adalah sebagai berikut: 

a. Jalin hubungan dengan orang kontak yang bisa membantu petugas penjangkau untuk 

memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok sasaran dan/atau mampu 

menghubungkan petugas penjangkau ke kelompok sasaran; 

b. ldentifikasi tempat mereka berkumpul alas dasar informasi dari kontak persons atau 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan di wilayah kerja. Sambi! mengamati 

interaksi yang te~adi antara kelompok tersebut dengan !ingkungan dan interaksi yang 

tampak pada kelompok tersebut; 

c. Biasakan masyarakat atau kelompok sasaran melihat kehadiran anda dengan 

menampakkan diri berada disekitar mereka atau turut berinteraksi dengan kelompok 

sasaran; 

Mulailah kontak dengan pimpinan kelompok atau orang-orang yang mudah anda ajak 

interaksi. Gunakan pendekatan sederhana dan langsung dengan memperkenalkan 

anda sebagai Ieman yang memiliki beberapa informasi yang mungkin bermanfaat 

bagi mereka. Yang penling jangan gampang menyerah, buat anda senyaman 

mungkin dan tetap belajar dari pengalaman; 

e. Amati dan pahami interaksi yang ada dikalangan pengguna secara mendalam untuk 

mendapatkan data/informasi yang diperlukan 

3. Buat Rencana Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi; 

a. Meningkatkan Pengetahuan Kelompok Sasaran; 

Setelah petugas penjangkau diterima kelompok sasaran dan sudah mulai merasa 

nyaman, maka informasi sudah mulai diberikan kepada kelompok sasaran secara 

betahap dan terencana. 

(I) Sajikan informasi secara netral (tidak membawa nilai pribadi) dengan 

menggunakan bahasa yang tapa!; 

(2) Untuk mempermudah gunakan materi KIE yang menarik, seperti kartu , leaflet, 

kondom atau pun pemulih; 

(3) Tekankan pesan-pesan untuk mulai mengurangi risiko dengan melakukan 

perubahan perilaku secara perlahan dan mampu laksana; 



(4) Buat jadwal kunjungan lapangan secara terencana dan ada tujuan yang hendak 

dicapai; 

(5) Berikan informasi pada saat yang tepa! atau S(lat dibutuhkan, dan harus 

konsislen; 

(6) Bila ada pertanyaan dan tidak tahu jawabannya, katakan tidak tahu. Carikan 

informasi yang diperlukan atau dirujuk. 

(7} Selesaikan pembicaraan bila kefompok sasaran sudah tidak menghendakinya. 

b. Menilai Risiko dan Tawarankan Pilihan; 

Setelah orang mulai mengkhawatirkan diri mereka, mereka akan menemui 

petugas penjangkau untuk membahas permasalah lebih mendalam. Sepanjang 

kelompok sasaran mau melakukan hal ini, maka diskusi untuk menilai risiko yang 

dimiliki dapat dilakukan. Sebaliknya, bila kelompok sasaran menolak, masih 

memungkinkan melaksanakan penilaian secara umum. 

Untuk memudahkan, perlu dibuat semacam formulir untuk menilai risiko yang 

dimiliki oleh kelompok sasaran, seka!igus mengetahui kebutuhan mereka dan 

dukungan yang dimiliki. Dari penilaian risiko ini berikan juga pilihan-pilihan untuk 

mengurangi risiko atau bahkan menghilangkan risiko, seperti penggunaan jarum 

sunlik sendirian, pencucian, substitusi dan yang terbaik adalah stop. Biarkan 

kelompok sasaran yang menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuannya saat ilu. 

Berikut panduan untuk penilaian risiko: 

(I) Temukan tempat nyaman dan pribadi; 

(2) Jelaskan mengenai risiko/akibat kesehatan dari penggunaan narkoba; 

(3) Tanggapi pertanyaan; 

(4) ldentifikas/gali risiko yang dimiliki berdasarkan perilaku pecandu; 

(S) Sajlkan dan jelaskan berbagal upaya pengurangan dan penghllangan risiko; 

(6) Bantu kelompok sasaran untuk mulai melakukan perubahan perilaku secara 

langsung atau dengan merujuk ketempat yang tepa!. 

c. Mendukung Perubahan Perilaku; 
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Perubahan perilaku apapun sulit dilakukan. Umumnya orang memedukan 

dukungan dan dorongan untuk mempertahankan perilaku baru. Setelah kelompok 

sasaran mengadopsi rencana untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku 

berisiko lingginya, petugas penjangkau harus mulai mendampingi secara terus-



rnenerus 011\uk mendukung keputusan ketompok sasaran dan mendorong terradinya 

peningkatan perubahan perilaku ke arah yang paling aman dan sembuh. 

Beberapa saran: 

;.... Dukung seliap perubahan sekecil apa pun baik secara verbal dan emosional; 

:r. Sarankan strategi baru yang lebih baik; 

!>- Gali pemecahan dari setiap hambatan yang mungkin dijumpai; 

Y libatkan orang-orang yang dekat dengan kelompok sasaran (Ieman, keluarga 

atau lingkungan) untuk mendukung perubahan perilakunya. 

d. Mendorong Keterlibatan; 

Tujuan akhir kegiatan penjangkauan adalah memperluas dampak intervensi 

dengan memberdayakan para pecandu narkoba untuk mulai terlibat sebagai 

pelaksana dalam berbagai kegiatan . Sajikan bahwa HIV/AIDS dan masalah 

penyalahgunaan narkoba adalah masalah mendesak yang memerlukan keterlibatan 

seturuh komponen masyarakat untuk menanggulanginya. Dukunglah kelompok 

sasaran untuk membagikan pengetahuannya kepada orang lain Oengan demikian 

dampak intervensi semakin luas 

4. Buat Rencana Anggaran dan Sumber Dana; 

Buat rencana anggaran rutin kegiatan, baik dalam anggaran operasional Rumah 

Dampingan maupun kegiatan penjangkauan serta terapi dan rehabiliasi. Galang potensi

polensi sumber dana, baik secara swadaya maupun sumber lain yang tidak mengikat. 

5. Menentukan Tugas dan Kegiatan Tenaga Penjangkau; 

Penjangkauan yang dilakukan oleh Petugas Penjangkau untuk satu populasi 

tingkal kecamatan (kira-kira 120.000 orang) dibutuhkan waktu 6 bulan dengan 

perbandingan satu orang petugas lapangan bertanggung Jawab alas kelompok 

dampingan sebanyak 20 orang perbulannya. 

Petugas Penjangkaullapangan mempunyal tugas utama adalah : 

a. Pemetaan dan penjangkauan: 

b. Sistim rujukan ke Puskesmas ataupun ke Rumah Dampingan dan: 

c. Perubahan Perilaku. 

B. TAHAP PELAKSANAAN 

1. Aktifitas Petugas Penjangkau; 

a Mengikuti pertemuan rutin antar petugas penjangkau dalam rangka koordinasi. 

evaluasi, serta menyepakati jadwal dan kode etik; 
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b. Melakukan pemetaan dan mencoba kontak dengan para pecandu dan stakeholder di 

lingkungan ke~anya; 

c. Mendampingi pecandu sesuai dengan masalah dan kebutuhannya; 

d. Membantu perubahan perilaku klien sesuai dengan kemampuan dan dukungan di 

sekitarnya; 

e. Melibatkan kelompok dampingan dalam aktivitas penanggulangan masalah narkoba 

dan HIV/AIOS; 

Melakukan kunjungan rumah dalam memfasilitasi; perawatan, konse!ing klien , 

keluarga dan lingkungan dalam memberikan dukunganllayanan bagi pecandu; 

g. Membantu atau melakukan proses rujukan dan perawatan; 

h. Mengidentifikasi dan membina hubungan rujukan; klinik, rumah sakit, rehabilitasi, 

yayasan sosial dan lainnya; 

Membuat dokumentasi data dan kegiatan, serta laporan rutin. 

2. Teknik Dasar Penjangkauan; 

a. Memberikan layanan kepada pecandu dimana mereka berada; jangan menunggu dia 

dalang kepada pelugas penjangkau; 

b. Masuk ke lndividu atau kelompok sasaran, "Jangan langsung bicarak.an mengenai 

Narkoba dan Dampak Buruknya' tetapi ikuli permasalahan yang sedang dibahas 

atau hallainnya; 

c. Waktu yang dibutuhkan bisa 1-2 minggu atau setelah petugas penjangkau dan 

pecandu me rasa nyaman untuk membicarakan isu narkoba dan penanganannya; 

d. Layanan diberikan di tempat tongkrongan, tempat pakau, puskesmaslklinik, kantor 

polisi, dan lainnya 

3. Persiapan Sebelum ke lapangan; 
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a. Pada pertemuan rutin tim lapangan, sepakati ter1ebih dahulu mengenai target dari 

kegiatan penjangkauan dalam periode ke depan meliputi jumlah pecandu yang harus 

dijangkau dan lokasi-lokasinya; 

b. Biasakan diri penjangkau untuk merasa nyaman dengan lokasi ke~anya; 

c. Kenatilah area-area mana saja yang bisa dirnasuki dan tidak bisa dimasuki pada saat 

terse but; 

d. Tingkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui kesempatan training yang ada, 

membaca referensi yang sesuai atau konsultasi dengan ahlinya; 

e. Sepakali mekanisme supervisi dengan atasan anda atau petugas yang berwenang; 



'- Siapkan materi KIE dan alai Bantu lainnya yang dibutuhkan oleh pecandu dan 

petugas penjangkau. 

4. Hal·hal yang Perlu Diperhatikan Saat di Lapangan; 

a Jangan terlalu menarik perhalian (Low profile); 

b. Jangan mencampuri urusan polisi; 

c. Jangan menerima pemberian klien ; 

d. Hindari memberikan imbalan atau janji-janji kepada klien; 

e. Hati-hati jangan melibatkan diri terhadap kekerasan, transaksi maupun penggunaan 

narkoba. Hindari sendirian ke lapangan; 

Jelas terhadap apa yang dimaksudkan atau disampaikan di Ia pang an; 

g. Oalam berbicara atau bertanya, jangan menimbulkan kesan seperti agen polisi; 

Hindari sebisa mungkin daerah-daerah wilayah yang "berbahaya', terutama daerah 

rawan penggerebekan polisi, kriminal dan kekerasan; 

Kenali suasana di lapangan: yakini harilwaktu yang tepa! dan aman untuk mendatangi 

lokasi: 

Dokumentasikan atau catat segala hallkejadian penting dalam buku/formulir khusus; 

k. Oiskusikan dengan team mengenai apa yang terjadi di lapangan 

5. Proses Komunikasi; 

a Pertimbangkan tempat yang tepa! dan nyaman seperti di Base camp, Puskesmas, 

Klinik, tempat tongkrongan atau shooting gallery, 

b. Pertimbangkan kondisi pecandu, jangan berikan informasi saat pecandu sedang 

butuh narkoba {sakau) atau sedang berada dibawah pengaruh narkoba (high); 

c. Pahami apakah pecandu benar-benar perlu informasi atau hanya perlu berbicara 

terbuka (curhat); 

d. Ide percakapan tidak harus dari petugas penjangkau, lebih sering berasat dari klien 

dan bergantung kepada kebutuhannya; 

e. Berikanlah informasi secara singkat dan padat (to the point), tidak perlu penjelasan 

yang panjang Iebar. lni akan memakan waktu klien, dan bisa digunakan sebagai 

bahan pertemuan mendatang; 

Hormati privasi atau ruang gerak dan waktu klien, jangan memaksakan diri untuk 

memasuki wilayahnya 

6. Dukungan yang Bisa Oiberikan; 

a. Memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan napza dan dampaknya; 
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Memberikan pengetahuan m~ngenai beban psikolog1s pecandu, keluarga dan 

lingkungan sekitarnya; 

c. Membantu biaya dan atau proses perawatan dan penyembuhan pecandu; 

d. Memberikan pendampingan, mengajarkan dan memberikan kesempatan keluarga 

merawat pecandu; 

e. Memberikan motivasi kepada pecandu untuk tetap berperilaku aman atau tidak 

menggunakan Narkoba; 

Membentuk kelompok dukungan (support,group) 

C. TAHAP PENGENDALIAN, EVALUASJ 

1. Pengendalian (Monitoring); 
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Pengendalian/Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan 

penjangkauan yang dilaksanakan Ieiah berjalan sesuai dengan rencana dan untuk menilai 

kemajuan-kemajuan yang diperoleh serta untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang 

timbul untuk kemudian dicari pemecahannya. Sebelum monitoring dilakukan, terlebih 

dahulu disiapkan perangkat monitoring yang akan digunakan seperti format-format, 

kerangka acuan dan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal yang akan 

dipantau, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Monitoring dilihat melalui laporan rutin 

yang dibuat petugas penjangkau dan pengamatan dilapangan. Hasil monitoring ini akan 

dilaporkan juga dan dibahas pada pertemuan rutin. 

Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk Proses 

Pengendalian/Monitoring; 

a Absensi; 

Laporan Harian/Mingguan/Bulanan: 

c. Hasil Pertemuan Rutin; 

d. Cross Check dengan Lintas sektoral, TOMA, TOGA, Sebaya dan Kader Posyandu; 

e. Observasi ke kelompok dampingan. 

2. Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk menllai kemajuan kegiatan penjangkauan dan 

perkembangannya, juga menetapkan langkah-langkah kegiatan selanjutnya serta 

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran 

penjangkauan. Evaluasi ini akan digunakan unluk menetapkan apakah tujuan, proses dan 

hasil yang telah disepakati it~ tercapai atau tidak. Evatuasi ini pun akan mencoba 

memahami berbagai hal yang merupakan faktor-faktor pendukung dan faktor-faklor 



penghambat penjangkauan. Saran perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan akan 

diusulkan berdasarkan hasil evaluasi inL Untuk melakukan evaluasi diperlukan bahan

bahan berupa laporan-laporan kegiatan yang ada, hasil pendataan, pertemuan dan 

observasi lapangan. 

Proses evaluasi yang akan dilakukan pada dasamya terbagi dalam dua kategori: 

a. Internal, yaitu dilakukan oleh team; 

b. EksternaJ, dilakukan oleh pihak luar dan kelompok dampingan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

Petugas penjangkau adalah ujung tombak dari program penaggulangan Narkoba berbasis 

masyarakat, karena merekalah yang mengetahui kegiatan dan tempat para penyalahguna 

Narkoba di wilayah mereka sendiri dan dari petugas penjangkau juga yang rnelakukan 

assessment dan dampingan secara berkesinambungan hingga dapat terciptanya motivasi untuk 

sembuh bagi para penyalahguna Narkoba. Petugas penjangkau yang terbaik adalah dari 

kelompok masyarakaVsasaran dengan permasalahan yang ada di masyarakaUsasaran itu sendiri. 

lsu lain yang per1u diperhatikan oleh petugas maupun program penjangkauan adalah: 

1. Keberadaan pengedar dan Bandar; 

2. Penanganan untuk klien wan ita: 

3. Aspek perawatan anak yang d~inggal mati orang tua pecandu; 

4. Perawatan Odha Narkoba: 

5. Penanganan Sakau dan Overdosis; 

6. Kejenuhan. 
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LAMPIRAN 1 

STRUKTUR ORGANISASI 
PROGRAM TERAPI DAN REHABILITASI 

PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS KOMUNITAS 

Dl WILAYAH : .............................................. .......... . 

PENANGGUNG JAWAB 
PROGRAM TERAPI 

PENANGGUNG JAWAS 
PROGRAM TERAPI DAN REHABILITASI 
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LAMPIRAN IV 

PEMETAAN KEADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DAPAT DIMANFAATKAN 
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KETUA BADAN NARKDTIKA NASIONAL 

SAMBUTAN 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Oengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang MahQ Esa atas limpahan Aahmat 
dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Aehabilitasi Korban 
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatalaksanaan 
upaya Terapi dan Rehabilitasi yang berbasis pada pemberdayaa:1 peran masyarakal dalam 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagaimana kita ketahui bersarr.a, meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba 
tidak hanya terjadi di kola-kola besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta. 
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya Terapi dan 
Rehabilitasi. Partisipasi masyarakat dalam upaya Terapi dan Aehabilitasi tentunya membutuhkan 
pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang bidang tersebut. Oleh karena itu 
buku pedoman ini sangat penting artinya bagi penyerenggara dan pelaksana pelayanan Terapi dan 
Aehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan masyarakat serta keluarga khususnya 
sebagai pedoman pelaksanaannya. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah dalam penerapan kegiatan Terapi dan 
Aehabilitasi korLan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat ini dibutuhkan waktu dan peran 
Badan Na~kotika Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (P.NP/K) untuk C:iterima sebagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban penyalahgunaan (demand reduction) 
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam 
rangka P4GN pada umumnya. · 

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam menyusun buku ini. 
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan 
penyelenggara serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 
Aehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan Bimbingan-Nya 
kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah ini, sehingga masyarakat merasa 
terlindungi dan merasa aman untuk mendapatkan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Sekian dan terima kasih 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 



BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

BNN 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur Kehadi rat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan 

HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun 

Buku " Ketrampilan Bagi Remaja mantan Pecandu untuk Berkata Tldak Pada Narkoba" sebagai 

upaya dari kegiatan pelayanan T erapi dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) Berbasis 

Masyarakat. 

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba tidak hanya te~adi di 

kota~kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini. 

Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya 

Terapi dan Rehabilitasi. Buku Pedoman ini sangat penting artinya bagi 

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan 

Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan 

program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempat

tempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan 

peran Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (BNP/K) untuk diterima 

sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban 

penyalahgunaan (demand reduction) Narkoba di Indonesia, sehingga program 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba pada umumnya. 



Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya 

sampaikan penghargaan dan ucapen tenma kasih atas dukungan dan 

ke~asamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan penyelenggara 

serta unsur-unsur terka~ di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi barbasis masyarakat bagi korban penyalahgunaan narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita 

dalam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba 

dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, 8 Desember 2003 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PUSAT LABORA TORIUM 

TERAPI DAN REHABILITASI 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTJKA NASIONAL 

Terapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tahggung 

jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat umumnya 

dan penyelenggara serta pclaksana pelayanan khususnya. Untuk maksud tersebut disusun 

Buku Keterampilan bagi Remaja Mantan Pecandu untuk Berkata TIDAK pada Narkoba 

yang merupakan upaya dari kegiatan pelayanan Tcrapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) berbusis 

masyarakat yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di masyarakat. 

Buku Pedoman ini berisi prinsip-prinsip pelatihan yaitu tujuan, suasana dan syarat pelatih 

serta pelatihan keuntungan dan kerugian berkata tida dan keterampilan mengambil 

keputusan serta keterampilan membangun hubungan berdasar kepercayaan dalam upaya 

Terapi dan Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkoba berbasis masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan melalui Buku Keterampilan bagi Remaja Mantan Peeandu untuk 

Berkata TIDAK pada Narkoba ini : 

I. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat di tempat-tempat 

terjadinya korban penyalahgunaan narkoba di lndoneisa dapat dilaksanakan secara 

sistematis , bertahap dan terarah melalui metode yang benar, diakui dan ilmiah. 

2. Sebagai pedoman bagi para pelaksana baik di tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupatenl 

Kota dalam melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

berbasis masyarakat. 

3. Dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam pengembangan 

upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berbasis masyarakat bagi instansi 

dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 



Kami sadari bahwa buku pedomau ini belumlah lengkap dan sempurna. Untuk itu saran 

dan masukan kami harapkan bagi penyempurnaannya sejalan dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan pengembangrumya di bidang Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, Desember 2003 
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A. LA TAR BELAKANG 

BABI 
PENDAHULUAN 

Slogan ini kelihatannya sangat sederhana tetapi sangal sulit dijalankan oleh remaja 

terutama remaja mantan pecandu Bagaimana sulitnya mengatakan berkata tidak pada 

narkoba identik dengan bagaimana sulitnya kita mengatakan tidak pada kebiasaan-kebiasaan 

yang adikUf. Mis : seorang perokok akan sulit mengatakan tidak pada rokok, seorang workaho!ik 

sufit untuk menghentikan kebiasaan beke~a yang tidak sehat, seseorang yang mempunyai 

masalah dengan makanan sulil berkata lidak untuk terus makan, walaupun ia tahu makanan 

yang berlebihan tidak baik ur.tuk keseha!annya. 

Ceramah-ceramah tentang bahaya narkoba termasuk dengan memberikan contoh 

kejadian buruk yang menimpa penyalahguna atau statistik korban Over Oosis sering tidak 

menyentuh akar permasalahannya. Bahkan ada kemungkinan para remaja akan mencari tahu 

bagaimana rasa narlc::oba untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Memberikao penjelasan 

tentang bahaya narlc::oba hanya pada remaja tanpa menyertakan peran aktif orangtua tidak 

menyelesaikan masalah bagaimana mengajar1<an remaja untuk berkata tidak pada narkoba. 

Bahkan ada saatnya orangtuapun hams memberikan contoh bagaimana berkata tidak pada 

berbagai macam hal termasuk belajar berkata tidak pada diri mereka sendiri dan putra-putri 

mereka. 

Ada beberapa tipe remaja termasuk mantan pecandu. Fokus keterampilan untuk 

berkata tidak pada tipe-tipe tsb berbeda-beda. 

TIPE REMAJA FOKUS KETRAMPILAN BERKATA TIDAK 

1 Belum kena Narkoba Berkata Tidak untuk: ajakan putang malam, ajakan bolos, 

ajakan tidak sekolah, ajakan main biHyard, ajakan 

'dugem· 

2. Dalam tahap coba-coba Berkata tidak untuk rasa enak narkoba, rasa ingin tahu, 

tekanan ternan sebaya, tawaran bandar, dan semua yang 

Ieiah disebutkan seperti : membolos, pulang malam, dll 

3. Sudah memakai Berkata tidak pada tekanan ternan, keinginan untuk lari 

dari kenyataan pakai narkoba, keinginan mencuri, 

berbohong, menghalalkan segala cara untuk dapat 

narkoba dan uang, dll 



4. Sedang dalam masa Berttata tidak pada kebosanan dalam panti rehabilitasi, 

terapi dan rehabilitasi bertata tidak pada keinginan pakai lagi, bertata tidak 

untuk kembali ke masa adiktif, dll 

5. Sudah melewati masa Berkata tidak pada Narkoba dan semua hal yang 

pemulihan merupakan pemicu , berkata tidak pada keinginan pakai 

lagi, berkata tidak pada jalan pintas menyeles3ikan 

masalah lewat adiksi pengganti 

B. TUJUAN 

Buku ini bertujuan untuk menjadi pedoman untuk mengadakan Pelatihan bagi mantan 

pecandu. Masalah yang dihadapi mantan pecandu sangat kompleks. Seringkali mereka harus 

menghadapi tantangan untuk mengatakan tidak pada narkoba walaupun mereka Ieiah 

melewati masa terapi dan rehe!bilitasi. Oalam masa after care, mereka harus belajar berk.ata 

tidak pada hal lain selain narkoba. 

TANTANGAN BERKATA TIDAK BAGI MANTAN PECANDU: 

Hal-hal tersebut yang harus menjadi bahan pelatihan bagi mantan pecandu. Pelatihan 

dengan mengambi! fokus pada keseharian mereka. Buku ini dapat dijadikan landasan : 

1. Memberikan alternalif pilihan jawaban bagi mantan pecandu. 

2. Membahas keterampilan hidup bagi remaja agar mampu ber1<ata tidak ketika mengalami 

triggers I pemicu sugesti sehingga kambuh tidak per1u teljadi. 

Kambuh adalah bagian dari pemulihan. Kambuh terjadi ketika seseorang yang Ieiah 

melewati masa terapi dan rehabilitasi kembali menggunakan narkoba. Kambuh merupakan hal 

yang 'normar dalam dunia pemulihan. Wataupun selama berada di panti rehabilitasi mereka 

dilatih untuk ber1<ata tidak, frekuensi dan jarak antar kambuh dapat dikurangi dengan terus 

menerus memberikan keterampitan hidup di masa--masa paska panti rehabilitasi. 



Triggers atau pemicu sugesli adalah hal -hal yang dapat memicu kambuh. Setiap 

mantan pecandu harus mengetahui apa pemicu mereka. Oalam dunia adiksi dan kambuh 

menurut rr.odel Program 12 Langkah ada 6 pemlcu sugesli yaitu : 

•!• Lapar; 

•!• Marah; 

•!• Kesepian; 

•:· Kecapean: 

·:· Saki!; 

•!• Stres. 

Kambuh biasanya diawali dengan rapuhnya sistem pertahanan diri secara emosional. 

Dengan terus menerus mengkaji pemicu sugesti mereka, para mantan pecandu akan lebih 

awas dan sadar di saat-saat rawan kambuh. 



BABII 
PRINSIP·PRINSIP PELATIHAN 

Pelatihan bagi mantan pecandu untuk memillki keterampilan beri<.ata tidak dimasa paska 

rehabilitasi merupakan hal yang mutlak. Tujuan pelatihan adalah : 

A. TUJUAN PELA TIHAN 

Tujuan Pelatihan: 

1. mengenal pemicu sugesti sehingga mampu mendeteksi perasaar. yang timbul. 
2. melatih ber11;ata tidak ketika sugesti timbul 
3 latih peran dalam berkata tidak. 
4. menghitung kerugian & keuntungan ber1<ata tidak. 

SUASANA PELA TIHAN 

Sedangkan suasana pelatihan harus dibuat sehingga : 

' 

• Aman sehingga para peserta pelatihan akan merasa nyaman mengungkapkan 
pengalaman mereka bergumul dengan triggers. 

(J • Tidak ada s!kap menggurui dan menghakimi. 

Oalam melakukan pelatihan, fungsi utama pelatih adalah memfasilitasi terapi kelcmpok; 

Maka fungsi pelatihan 

.._ Menggali bagian terbaik dari remaja 

.._ menunjukkan bahwa kala tidak hanya berarti tidak. 
(1 

Untuk dapat menjalankan fungsi itu, maka pelatih harus memiliki persyaratan 

antara lain : 

• Pengetahuan diri yang dalam 
._ Kemampuan pendamping untuk menerima seseorang sesuai dengan tahapan 

psikologisnya 
.,j,. Kemampuan untuk diam 
.,j. Kemampuan tidak melakukan analisa 
.._ Mampu berkata tidak dan menerima kata tidak. 



C. SYARA T PELA TIHAN 

Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan bahan refleksi oleh seorang pelatii1 

untuk mengetahui apakah anda mempunyai pengetahuan tentang dirinya secara dalam dan sehat. 

1. Apakah anda siap menjadi seorang pelatih ? 

2. Apakah saya bahagia dengan diri saya sendiri ? 

3. Percayakah saya dengan kemampuan s3ya ? 

4. Apakah saya cukup bertahagia sehingga tidak per1u !Tlefldominasi dan mengendalikan orang 

lain? 

5. Apakah saya adalah orang yang mudah beradaptasi ? 

6. Apakah saya merasa bahwa setiap orang bisa membuat keputusan sendiri dan 

mempertanggungjawabkannya ? 

7. Apakah saya sudah menemuk.an orang yang menarik dari tipe yang berbeda ? 

8. Dapatkah saya mendengartan dengan sabar ketika seseorang menceritakan masalahnya 

dengan terperinci ? 

9. Apakah saya merupakan orang yang baik di hati setiap orang disekitar saya? 

10. Saya seorang yang toleran terhadap agamal keyaklnan sosial yang tidak sesuai dengan 

keyakinan saya ? 

Keterampilan !ainnya yang harus dimiliki seorang pelalih adalah keterampilan sebagai 

orang yang : 

Jujur 
Pendengar aktif 
Empati dan sabar 
Orientasi pada proses 
Tulusikhlas 

Berbekal pengetahuan diri dan keterampilan pendampingan, seorang pelalih dapat menjadi 

panutan bagi rernaja mantan pecandu. 



BABIII 
PELATIHAN KETERAMPILAN BERKATA TIDAK 

PADA PEMICU SUGESTI 

Masa paska panti rehabililasi merupakan masa sulij bagi mantan pacandu sebab suasana 

'aman' tanpa narkoba didalam lingkungan panti rehabilitasi belum tentu dldapal diluar panti. 

Pemicu sugesti yang merupakan pintu gerbang menuju masa karrb.Jh harus benar-benar 

diwaspadai. Pemicu sugesti menurut Program 12 l angkah adalah : \apar, marah, kesepian, 

kecapean, saki! dan stres. Jika perasaan-perasaan ini muncul maka kambuh emos~nal yang 

merupakan langkah awal menuju kambuh narkoba sudah didepan pintu. 

Pelatihan berikut ini bertujuan untuk mengatasi keadaan yang memungkinkan timbulnya 

pemicu sugesti ini. Adapun keierampilan yang hendak diajarkan pacta remaja adalah 

Kedua keterampHan ini akan membantu mereka untuk mengambil keputusan disaat 

mereka dihadapkan pada keadaan harus memilih antara berkata tidak pada narkoba atau 

menyatakan ya pada hidup . 

• (::'r-
•y 

A. KETERAMPILAN MENGAMBIL KEPUTUSAN 

"Gim1ru Nih?" 
-.sti ngomong 
Sima Sill)l y1 ?" 

Keterampilan ini pertu bagi mantan pecandu dalam menghadapi pemicu sogesU. 

BerXata tidak pacta narXoba dan semua hal yang akan membawa mereka kembali ke NarXoba 

adalaha sultu keputusan. Maka dalam pelatihan rrodel yang ingio diterapbn adalah latih 

peran. Sebelum melakukan pelatihan, beberapa hal yang harus dilatihkan sebagai acuan dalam 

mengambil keputusan. 



1. Membuat daftar tindakan yang mungkin dapat dilakukan mengambil keputusan 

memer1ukan kemampuan metihat altematif dari beberapa kemungkinan. 

2. Berbagi daftar kemungkinan dengan orang lain terutama dengan mereka yang lebih 

dewasa dan mempunyai pengalaman serta jangkauan pemikiran yang luas. 

3. Mengevaluasi dengan hati-hati setiap kemungkinan dengan menggunakan lima kriteria : 

apakah tindakan yang dihasifkan dari keputusan ini akan : 

a. mempromosikan kesehatanku dan kesehatan yang fain? 

b. melindungi keselamatanku dengan keselamatan yang lain ? 

c. melindungi hukum di masyarakat ? 

d. menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain? 

e. menunjukkan bahwa saya mempunyai karakter dan nilai moral ? 

4. Memutuskan tindakan mana yang dapatdipertanggungjawabkan dan sangat tepat 

5. Melakukan tindakan dengan tanggung jawab dan mengevaluasi haf!nya 

Setelah paparan teoritis diatas, tatihan peran berikut akan membantu remaja ber1atih 

dalam mengambil keputusan ketika harus berkata tidak pada narkoba. Latihan Peran dalam 

mengambil keputusan untuk berkata tidak ketika berhadapan pemicu sugesti 

Latih peran 1 

T ema : Mengatasi kesepian a tau ketakutan tidak mempunyai ternan 

Peserta : 10-15peserta 

Ruangan : Cukup besar untuk Latih Peran 

Waktu : 2 jam. 

Mintalah beberapa peserta memainkan peran antara lain sebagai : 

Y. Seorang mantan pecandu yang diajak pakau lagi oleh temannya yang ada\ah bandarnya. 

Mintalah ia memfokuskan pada pergumulan didalan dirinya untuk berkata tidak. Tapi pada 

akhimya ia kembali memakai narkoba. 

> Bandar yang d~emani beberapa temannya mengajak pakau bareng lagi. Mintalah ia 

memaksakan kehendaknya dengan ancaman kalau tidak mau pakau berang dia tidak mau 

jadi temannya lagi. 

Setelah keduanya siap mintalah mereka memainkan peranan masing-masing. 

Setelah pertunjukan, semua peserta diminta memberikan kesan dan pendangan mereka tentang 
pertunjukan tadi. 

Pertanyaan untuk diskusi · 

Alasan apa yang menjadi dasar mantan pecandu itu dalam mengambil keputusan? 

2. Apakah dia mengalami kesulitan dalam berkata Tidak ? Mengapa ? 



3. Apa sebenarnya kelakutan terbesar jika ia berkata tidak ? 

4. Oiskusikan kelakulan itu? 

5. Ambit kesimpulan bahwa kelakutan •tidak punya Ieman" merupakan hal umum dalam masa 

paska pemulil'lan dilu::jr panli rehabil itasi. 

Cari jawaban mereka : apakah ketakutan itu beratasan ? 

7. Bagaimana mengatasi ketakutan mereka? 

8. Apa yang te~adi kelika rasa takul menjadi dasar dalam Mengambil Keputusan? 

9. Apa sumber ketakulan mereka? 

10. Cerita pada mereka bahwa sebagai pelatih , anda juga pemah mengalami ketakutan seperti 

~u . Tapi ternyata and a masih hidup sampai saal ini dan tidak kehilangan Ieman. 

11 . Simpulkan bahwa takut tidak boleh menjadi alasan dalam mengambil keputusan. 

12. tanyakan jika kejadian yang serupa akan te~adi lagi, apa yang akan mereka lakukan? 

13. Tutup dengan meminta mereka untuk berkata tidak pada apa saja setiap hari sebanyak ... 

kaiL 

Proses seperti ini harus terus dilatih sampai mereka mampu berkata tidak pada ketakutan 

didalam diri dan ancaman pihak luar. 

B. KETERAMPILAN MEMBANGUN HUBUNGAN BEROASAR KEPERCAYAAN 

Rasa percaya yang mendasari hubungan yang jujur dan lerbuka diawali dirumah. 

Sayangnya banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang menginjak·nginjak rasa percaya tsb. 

Banyak anak yang lumbuh dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Ke?£:rcayaan bahwa hidup itu 

baik dan semua orang itu baik adanya diwamai dengan pengalaman hidup dimana rasa 

percayanya tidak mempunyai tempat. Salah satu bekal untuk mampu berkata tidak adalci'l 

menanamkan bahwa T uhan, sesama, orang tua, a lam dan dirinya sendiri dapat dipercaya. 

Latih Peran I 

Berikut ini adalah langkah·langkah untuk mengembalikan I mengembangkan rasa 

percaya pada diri remaja. Kebanyakan remaja yang mempunyai ketergantungan pada narkoba 

tidak memiliki rasa percaya. lronisnya para mantan penghuni panti rehabilitasi juga masih 

gamang dalam hal rasa percaya diri. Maka dalam pelatihan, rasa percaya harus kembali 

ditanamkan. Remaja mantan pecandu harus percaya bahwa pada kebaikan. pada hidup, pada 

orang lain, pada diri seodiri dan pada Tuhan. Jika mereka percaya akan kebaikan, maka 

mereka akan berpikir untuk memakai narkoba yang identik dengan keburukan. 

Ada langkah dalam proses latihan ini : 



Langkah Pertama adalah : 

1. Mengidentifikasi apakah mereka mempunyai rasa percaya yang cukup kual pada diri 

sendiri dan orang lain. Caranya dengan membual daftar nama orang-orang yang mereka 

percayai sampai yang mereka tidak percayai. Alasan mencantumkan nama orang yang 

masih dapat dipercaya ada!ah untuk mengingalkan mereka bahwa masih ada orang yang 

dapat dipercaya. Jika suatu saat mereka sedang mengalami masa pergumulan untuk 

berkata tidak pada narkoba, mereka dapat membicarakan masalah mereka dengan orang

orang tsb. 

2. Menggali alasan dibalik hilangnya rasa percaya mereka. 

3. Melatih keterampilan untuk mengetahui perasaan terhadap: 

a. orang-orang tsb 

b. kenyataan bahwa rasa percaya itu sudah tidak ada 

c. memproses perasaan negatif seperti marah, kecewa, dendam, dll terhadap orang

orang itu sehingga perasaan itu tidak lagi mengasai mereka 

Refleksi Pribadi : Sebutkan 10 nama orang yang paling kamu percayai sampai orang 

yang paling tidak kam~rca al. 

I. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

NAMA HUBUNGAN DENGAN KAMU UMUR 

2. Pilihlah 3 nama kepada siapa kamu sudah tidak percaya lagt Nama : 

Nama : 

Nama: 

Tulis secara singkat pengalaman membuat kamu kehilangan rasa percayamu. 

3. Carilah benang merah perasaan terhadap ketiga orang itu saat : 

a. Kejadian tersebut 

b. Saatini 



Langkatt kedua adalah mengajak mereka merefteksikan pengalaman mereka tentang 

hilangnya rasa percaya. 

Metode yang dipakai adalah proses kelompok yang bertujuan untuk mengajak 

mereka untuk mengalami kembaii pengalaman dulu daiam bentuk yang berbeda. Pada akhir 

latihan ini diharapkan mereka menyadari bahwa rasa percaya mempunyai dua sisi. Sisi pertama 

adalah rasa percaya pada crang lain. Sisi kedua adalah kepercayaan dari orang lain yang 

diberikan padanya. 
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Kelompok Antara 10-15orang 

lama :3 hari 

Metode Setiap orang diminta menjaga kertas 'RASA PERCAYA' milik orang lain 

Tujuan . Untuk mengenal reaksi individu terhadap rasa percayanya pada 

orang lain. 

Hari pertama lakukan refleksi pribadi, hari ketiga dipakai untuk refleksi kelompok. 

1 Hari Pertama : Refleksi Pribadi : 

a. Buatlai1 lingkaran; 

b. Berikan setiap peserta sehelai kertas; 

c Namailah kertas itu dengan nama; 

d. Berilah judul "RASA PERCAYA" di kertas itu; 

e. Setelah langkah c dan d selesai, pendamping menyatakan pada kelompok setiap 

orang mempunyai dua tugas : Yang pertaa adalah menyerahkan kertas kamu pada 

orang lain. Orang itu akan menjaga kertas tersebut. Yang kedua adalah kamu 

bertanggungjawab untuk menjaga kertas milik orang lain; 

Katakan bahwa tanggungjawab itu untuk masa yang tidak d~pa\ ditentukan; 

g. Biarkan 3 hari berlalu. 

2. Hari ketiga : Refleksi Kelompok 

a. Setelah 3 hari, kumpulkanlah mereka 

b. Minta setiap orang membawa kertas milik ternan mereka. 

c. Kembalikan kertas itu pada pemiliknya. 

Oiskusikan berbagai bentuk baru dari kertas tsb. 

)> Apakah arti kertas yang tetap bersih dan terpelihara, tidak dilipat? 

);>- Apakah arti kertas yang mulai sobek, terlipat-lipat? 

)> Dimana mereka menyimpan kertas milik temannya itu? 

Galllah nilai "percaya" dan • saling mempercayai" dengan memakai kertas itu sebagai simbo!. 

Banyak kemungkinan jawaban yang ada. Oiskusikan segala kemungkinan. 



Langkah ketiga : Walaupun pelatihan membangun kembali rasa percaya itu adalah proses 

ekstemal, selalu harus ada intemalisasi nilai oleh setiap orang. 

Buatlah Pemyataan Pribadi tentang RASA PERCAYA : 

Misal : Hari ini, ........... (nama) akan mulai mempercayai : 

1. nama : 

2. nama : 

3. nama: 

4 nama: 

nama: 

karena : 

Proses seperti ini harus dilakukan berulang kali sehingga nama pertama dalam langk.ah 

ketiga haruslah DIRINYA SENDIRI. Remaja harus dilatih untuk percaya bahwa suara hatinya yan~ 

memilih kebaikan dan kehidupan merupakan suara yang paling dapat dipercaya. Sehingga ketika ia 

bertladapan dengan nar1mba, ia akan mendengar suara hatinya bc!:hwa naric.oba itu tidak baik. 

Hasillain dart latihan di alas adalah proses menumbuhkan rasa percaya dalam kelompok 

sehingga ketika ia harus beric.ala tidak pada naric.oba, ia tidak merasa sendirian. Ia dapat 

mempercayai Ieman sekelompoknya untuk membantu dia dalam beric.ala tidak. 

T erapi Kelompok seperti ini lama kelamaan akan menimbulkan rasa percaya remaja 

mantan pecandu satu sama lain. T era pi ini dapat dipakai sebagai forum untuk bercerita tentang 

kesul~an mereka berKata tidak ketika pemicu sugesti limbul. Ketika rasa percaya sudah tertanam, 

diharapkan ketika pemicu sugesti timbul kembali, mereka akan saling bercerita dan meoolong satu 

sama lain·. Suatu saat mereka akan mampu menyadari maka mereka akan mampu berbta tidak 

pada hal-hal bersifal umum dalam dunia remaja. Seperti : ajakan kabur dari sekolah, ajakan bolos, 

ajakan pulang matam, atau ajakan untuk merokok. 

Tanamkan pada mereka bahwa dalam keadaan sui~. mereka tidak harus mengambil 

keputusan sendirian. 

T anamkan kepercayaan bahwa jika suatu saat mereka mengalami kesulitan beric.ata tidak, 

mereka selalu dapat menghubungi orang-orang yang dapat dipercaya. 
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BABIV 
PELATIHAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN BERKATA TIDAK 

Pelatihan keuntungan dan kerugian berkata tidak 

Kemampuan berlcatl tidak 
tergantung dari kemampuan berlcata iya. 

Kemampuan menerima btl tidak 
mempermudah berklta tklak. 

Refteksi tentang keuntungan dan kerugian ketika ber1<ata tidak. Dapat membantu mantan 

pecandu untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. 

Dinamika Kelompok berikut ini bertujuan : mendiskusikan keuntungan dan kerugian ketika 

mengikuti kala hati dan akal sehat. 

Jumlah peserta · 2 kelompok dengan anggota antara 5 sampai 7 orang. 

Waktu 30 menit 

Proses: 

1. Bagilah kelompok dalam dua bagian yang duduk saling berhadapan 

2 Kelompok pertama disebut kelompok : 'Keuntungan' berkata tidak 

3. Kelompok kedua disebut "kerugian' berkata tidak 

4. Buatlah contoh kasus : seorang anak baru keluaran panti rehabilitasi ditawari putau oleh 

bandamya. 

5. Tugas kelompok: masing-masing memberikan argumentasi sesuai nama kelompok. 

6 Setelah setiap kelompok mengatur strategi mempertahankan kelompok, mulailah perdebatan. 

7. Pelatih menjadi moderator 

8 Setelah 30 menit, masing-masing anggota kelompok diper11:enankan menanggalkan 

"keanggotaan• kelompok dan kembali menjadi diri sendiri. 

9. Tanyakan apa pendapat pribadi mereka tentang dinamika kelompok itu. 

Dinamika kelompok semacam ini merupakan cara efektif untuk membiarkan remaja mencari 

dan memutuskan nilai-nilai hidup yang baik. Juga memberikan keterampilan dalam mengambi! 

keputusan ketika dihadapkan pada situasi harus berl<ata tidak, baik pada narkoba dan yang 

lainnya 
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BABV 
PEN UTUP 

Bertata tidak merupakan keterampi!an bagi remaja termasuk mantan pecandu yang harus 

dilatih. Dalam pelaUhan, keterampilan pelatih sebagai orang yang selalu berusaha menggali 

bagian terbaik dari remaja merupakan modal utama dalam p3latihan. Walaupun tujuan akhir adalah 

kemampuan berkata tidak pada narkoba, tetapi dalam proses pelatihan ;>erlu juga difokuskan pada 

keterampilan ber1<.ata tidak pemicu sugesti yaitu marah, lapar, kesepi2~ . ketakutan, sakit dan sires. 

Pelatihan keterampilan dalam mengambil keputusan dan membangun hubungan 

berdasarkan rasa percaya merupakan kunci keberhasilan untuk membantu remaja dalam 

menghadapi tekanan luar baik dari orang yang mereka kenai baik dan orang asing dalam kehidupan 

mereka. Oiharapkan mereka dapat mempertlitungkan keuntungan dan kerugian dalam berkata tidak 

pada narkoba. 
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KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

SAMBUTAN 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat 
dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Korban 
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatalaksanaan 
upaya Terapi dan Rehabilitasi yang berbasis pada pemberdayaan peran masyarakat dalam 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagaimana kita ketahui bersama, meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba 
tidak hanya te~adi di kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta. 
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya T erapi dan 
Rehabilitasi. Partisipasi masyarakat dalam upaya T era pi dan Aehabilitasi tentunya membutuhkan 
pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang bidang tersebut. Oleh karena itu 
buku pedoman ini sang at penting artinya bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan T erapi dan 
Aehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan masyarakat serta keluarga khususnya 
sebagai pedoman pelaksanaannya. 

Hal yang per1u dipahami o1eh kita semua adalah dalam penerapan kegiatan T era pi dan 
Aehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat ini dibutuhkan waktu dan peran 
Badan Na:-kotika Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (P.NPIK) untuk C:iterima sebagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban penyatahgunaan (demand reduction) 
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam 
rangka P4GN pada umumnya. 

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan ke~asamanya dalam menyusun buku ini. 
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan 
penyelenggara serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan Bimbingan-Nya 
kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah ini, sehingga masyarakat merasa 
ter1indungi dan merasa a man untuk mendapatkan pelayanan T erapi dan Aehabilitasi 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Sekian dan terima kasih 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 



BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

BNN 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur Kehadiral Tuhan Yang Maha Esa alas Rahmal dan 

HidayahNya serta alas ke~asama dari berbagai pihak, lelah berhasil disusun 

Buku "Oeteksi dan lntervensi Dini Karban Penyalahgunaan NarkobaR, sebagai 

upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan 

Narkolika, Psikolropika dan Bahan Adiklif lainnya (Narkoba) Berbasis 

Masyarakat. 

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba tidak hanya lerjadi di 

kota -kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini. 

Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya 

Terapi dan Rehabilitasi . Buku Pedoman ini sangat penting artinya bagi 

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan 

Terapi dan Rehabil itasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa. 

Hal yang pertu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan 

program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempat

tempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan 

peran Badan Narkolika Propinsi/Kabupalen/Kotamadya (BNP/K) unluk dilerima 

sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban 

penyalahgunaan (demand reduction) Narkoba di Indonesia, sehingga program 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan 

Narkoba pada umumnya. 



Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya 

sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih alas dukungan dan 

kerjasamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan penyelenggara 

serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi berbasis masyarakat bagi korban penyii.lahgunaan narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita 

dalam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba 

dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, 8 Desember 2003 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KATASAMBUTAN 
KEPALA PUSAT LABORA TORIUM 

TERAPI DAN REHABILITASI 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Terapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tanggung 

jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat umumnya 

dan penyelenggara serta pelaksana pelayanan khususnya. Untuk maksud tersebut disusun 

Buku Deteksi dan Intervensi Dini Karban Penyalahgunaan Narkoba sebagai upaya dari 

kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) berbas is masyarakat yang dapat 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di masyarakat. 

Buku Pedoman ini berisi alasan mengapa menggunakan Narkob~ kelompok, keluarga 

dan individu beresiko tinggi serta intervensi dini dan krisis yang dilakukan, juga tanda

tanda perubahan fisik dan perilaku, tennasuk mengenali peralatan atau barang yang perlu 

dicurigai karena sering digunakan untuk menyalahgunakan Narkoba daQ sikap orang tua 

dalam menghadapi korban penyalahgunaan Narkoba sena pemeriksaan laboratorium 

yang diperlukan dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba 

berbasis masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan melalui Buku Deteksi dan lntervensi Dini Korban 

Penyalahgunaan Narkoba ini : 

I. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarak.at di tempat-tempat 

terjadinya korban penyalahgunaan narkoba di lndoneisa dapat dilaksanakan secara 

sistematis, bertahap dan terarah melalui rnetode yang benar, dialcui dan ilmiah. 

2. Sebagai pedoman bagi para pelaksana baik di tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupaten/ 

Kota dalam melaksanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

berbasis masyarakat. 

iv 



3. Dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam pengembangan 

upaya pcnanggulangan peoyalahgunaan Narl<oba berbasis masyarakat bagi instansi 

dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan 

Rebabilitasi korban peoyalabgunaan Narl<oba 

K.ami sadari bahwa buku pedoman ini belumlah lengkap dan sempuma Untuk itu saran 

dan masukan kami baraplcan bagi peoyempumaannya sejalan dengan bertan1babnya ilmu 

peogetaltuan dan pengembangannya di bidang Terapi dan Rehabilitasi korhan 

pcnyalahgunaan Narl<oba 

Jakarta, Desember 2003 

KA. PUS. LAB. T & R 

~ 
Dr. NANANG A PARW6TO, Sp.KJ. MARS. 
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.l40058262 
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BASI 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Seseorang yang mengalami gangguan penyalahgunaan narkoba, 

pada umumnya diketahui oleh orang lain atau keluarganya setelah 

menggunakan narl<oba dalam waklu yang sudah cukup lama. Seringkali 

keluarga mengetahui setelah terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan 

seperti ; tertangkap polisi, tertangkap oleh guru atau mungkin terjadi 

keracunan akibat takaran ber1ebihan (overdosis) . Penyalahguna mempunyai 

cara-cara tertentu agar perilakunya tidak diketahui oleh orang lain terutama 

keluarga. 

Bilamana orang tua atau keluarga tidak mengenal dan memahami 

masalah narkoba, maka sangat sulit untuk melakukan deteksi dini terhadap 

pulra-pulrinya yang mungkin penyalahguna narkoba. Untuk ilu sangat 

diperlukan pengetahuan masalah narl<oba dan hal-hal lain yang terl<ait agar 

sebelum terjadi suatu masalah yang lebih berat dapat dilakukan intervensi 

yang lebih dini. 

Deteksi dini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau 

berlanjutnya penyalahgunaan narkoba. Dalam deteksi dini, slogan 

Mpencegahan lebih baik dari pada pengobatan" sangat bermakna. Untuk 

melakukan deteksi dini per1u keterampilan dan pengetahuan tentang masa 

perkembangan seorang anak dan remaja, mengenal faktor - faktor risiko 

penyalahgunaan narkoba serta masalah - masalah lain yang terk.ait dengan 

penyalahgunaan narkoba. 



Dikenal berbagai macam cara rehabilitasi penyalahguna narkoba baik 

medis maupun non-medis. Namun karena penyalahgunaan narkoba adalah 

sebuah penyakit yang kronis dan kambuhan (chronic replasing disease} , 

maka tingkat kekambuhan cukup tinggi. Keluarga merupakan kunci utama 

penyembuhan disamping kerjasama dan dukungan sekolah serta lingkungan 

pergaulan. Dibutuhkan dukungan serta kerjasama berbagai pihak agar 

penyalahguna dan orang terdekat dilingkungannya dapat mengetahui secara 

dini kemungkinan kekambuhan Kpenyakitnya". Faktor terpenting berada di 

dalam diri penyalahguna sendiri. Ia harus mempunyai dorongan dan 

keinginan kuat untuk sembuh. Bersama dengan keluarga, diharapkan muncul 

dorongan yang kuat sehingga terjalin kerjasama yang baik antara 

penyalahguna, keluarga dan petugas kesehatan yang membantu proses 

penyembuhan. 

2. Tujuan 

Materi ini secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada individu yang berkecimpung didalam masalah narkoba tentang faktor 

- faktor risiko, tahapan penyalahgunaan serta gejala dan tanda-tanda dari 

penyalahguna narkoba. 

Secara khusus diharapkan dengan pemahaman masalah yang terkait 

dengan penyalahgunaan nar1<oba akan mampu melakukan deteksi dini dan 

intervensi dini sehingga tidak terjadi kondisi yang semakin parah pada 

penyalahguna nar1<oba. 



3. Prinsip-Prinsip 

a. memahami jenis - jenis narkoba dan efek yang ditimbulkan baik fisik 

maupun psikologis 

b. memahami perkembangan jiwa anak dan remaja sehingga dapat 

mengenali sikap dan perilaku yang normal maupun abnormal 

c. memahami perkembangan sosio - emosional di masa remaja agar 

dapat membina hubungan baik 

d. memahami faktor risiko pada remaja maupun keluarga apabila menjadi 

pengguna, sehingga faktor risiko dapat diminimalkan. 

e. memahami deteksi dini agar dapat melaksanakan langkah-langkah 

selanjutnya 

memahami Ianda dan gejala penyalahguna narkoba sehingga dapat 

diobservasi lebih awal 

g. mampu berempati dan tidak menghakimi Uudgement} meskipun 

mengetahui perilaku buruk penyalahguna narkoba 

h. inemahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua 

atau guru dalam menghadapi penyalahguna narkoba 

mengenal pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang dalam 

menentukan intervensi selanjutnya 

4. Langkah-langkah 

Dalam melakukan deteksi dini kita perlu membuat suatu strategi yang 

khusus sehingga penyalahguna tersebut merasa aman. Adapun langkah -

langkah yang dapat dilakukan adalah 

a. Mengenali kelompok risiko 

Melakukan pendekatan dalam bentuk suatu kegiatan remaja seperti 

perkumpulan olah raga, musik maupun kegiatan kesenian lain baik di dalam 



sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Oengan pendekatan ini kita akan 

mengetahui apakah ada faktor risiko tertentu pada kelompok remaja tersebut 

sambil dilakukan pengamatan terhadap perilaku dan sikap. 

b. Eksplorasi mendalam 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh faktor risiko yang ada, 

dengan menanyakan keadaan keluarga, kebiasaan sehari - hari, masalah 

yang dihadapi baik dalam sekolah maupun lingkungan lain yang selama ini 

menjadi hambatan bagi dirinya. 

c. Penilaian masalah 

Oari beberapa masalah yang dijelaskan oleh individu dibuat suatu analisis 

dan rangkuman, apakah memang masalah tersebut akan terkait langsung 

dengan penyalahgunaan narkoba (faktor risiko) atau tidak. Masalah yang 

terkait langsung harus dinilai kembali seberapa besar hal itu akan menjadi 

lebih serius, misalnya : kelua'rga yang juga penyalahguna, tidak ada role 

model dalam keluarga, lingkungan rumah atau tetangga yang menggunakan 

narkoba. Krisis identitas diri adalah masalah yang harus diselesaikan dengan 

lebih komprehensif untuk mencegah mejadi penyalahguna narkoba yang 

berkelanjutan. 

d. Penyelesaian masalah/lntervensi krisis 

Setelah jelas dengan masalah yang sangat terkait dengan penyalahgunaan 

narkoba, maka harus dilakukan penyelesaian masalah yang sesuai. Untuk itu 

dapat dilakukan suatu intervensi krisis dengan memahami dan kemudian 

menca"tat dalam suatu lembar tentang apa yang terjadi, kapan terjadi dan 

bagaimana perasaan individu tersebut dengan kejadian tersebut. Dengan 

pengungkapan perasaan tersebut individu dibantu oleh orang tua, guru atau 



pekerja lapangan dapat mendiskusikan dan meningkatkan keterampilan 

untuk hid up sehat (life ski/Q mereka. 

e. Pemeriksaan laboratorium 

Langkah ini diperlukan bila observasi, wawancara dan gejala fisik yang 

ditemukan masih meragukan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan 

narkoba pada individu tersebut. Untuk melakukan pemeriksaan laboratorium 

(urin tes) perlu diketahui prosedur yang seharusnya agar tidak terjadi bias 

pada hasil pemeriksaan tersebut. 



BABII 

PENGETAHUAN DASAR TENTANG NARKOBA 

1. Pengertian Narkoba 

Ada beberapa pengertian narkoba berdasarkan Undang-undang 

Narkotika no 22 tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika no 5 tahun 

1997, struktur kimia atau berdasarkan efek klinis. Secara umum menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Heallh Organization I WHO ) (1982) 

yang disebut narkoba adalah : 

~semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan dalam 

tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan I psikologis." 

Secara garis besar narkoba dapat digolongkan menjadi tiga golongan 

utama sesuai dengan efek yang ditimbulkan · 

a. Stimulants (meningkatkan emosi, perilaku dan cara berpikir) 

• Meningkatkan kegiatan pada sistem saraf pusat 

Mempercepat proses mental, lebih awas dan bersemangat 

• Contoh : kafein, nikotin, amfetamin dan kokain 

b. Oepresants (menekan emosi, perilaku dan cara berpikir) 

• Menurunkan kegiatan pada sistem saraf pusat 

• Membuat pemakai lebih relaks dan kurang sadar terhadap sekelilingnya 

• Contoh : analgesik (obat anti nyeri), alkohol, benzodiazepin, dan golongan 

nar1<otika seperti heroin, martin dan metadon 

c. Halusinogen (menimbulkan halusinasi) 



• Mengubah persepsi dan pandangan terhadap waktu dan tempat 

Membuat pemakainya mendengar atau mendengar sesuatu yang 

sebenarnya tidak ada, melihat atau mendengar sesuai dengan persepsi 

yang berbeda 

Termasuk dalam kelompok ini . LSD (Asam Lisergik), berbagai jenis jamur 

(jamur tahi sapi), berbagai jenis tumbuhan seperti meskalin, peyote dan 

ganja 

2. Narkoba dan pengaruhnya terhadap otak 

a Pada saat seseorang menggunakan narkoba, narkoba tersebut akan 

mempengaruhi cara ke~a susunan saraf pusat (SSP). SSP sendiri terdiri 

dari otak dan sumsum tulang belakang. 

Otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri 

kita, apa yang sedang dike~akan dan apa yang akan dilakukan. Bila 

seseorang dibawah pengaruh narkoba maka fungsi ini tidak berjalan 

sehingga orang tersebut menjadi tidak menyadari atau tidak dapat 

mengontrol perilaku dirinya 

c SSP juga mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh yang 

mengatur detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan . Fungsi·fungsi ini 

akan sangat terpengaruh bila seseorang menggunakan narkoba 

d Otak memiliki ribuan situs (titik) yang dapat menerima pengaruh narkoba 

dan pengaruh ini diterima oleh ribuan sel I neuron yang berbeda. Karena 

hal yang sangat kompleks ini, maka para penyalahguna narkoba akan 

mengalami hal yang berbeda walaupun mereka menggunakan zat yang 

sam a 



1. Remaja 

BABIII 

REMAJA DAN PEMUDA 

Garell (1987) membagi tahap perkembangan remaja menjadi tiga 

periode, yaitu masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa 

remaja akhir. Selama masa remaja awal (12-15 tahun) , remaja yang sehat 

mengalami perubahan fisik utama dengan datangnya pubertas, yaitu proses 

biologis panjang yang membuat individu menjadi matang secara seksual 

yang menandai dimulainya proses kematangan fungsi reproduksi. Remaja 

awal ini memusatkan perhatian pada masalah ~masalah identitas, membentuk 

atau membina hubungan dengan ternan sebaya dan tugas-tugas kehidupan 

sehari-hari.Selama masa remaja pertengahan (15-18 tahun), remaja 

mengalami perubahan fisik dalam pertumbuhannya dan mengembangkan 

kemampuan berpikir abstrak; sering mengalami konflik atau pertentangan 

dengan orangtua dan orang dewasa lain serta ditandai dengan perubahan 

dan pengujian-pengujian terhadap banyak hal, misalnya terhadap nHai-nilai. 

Kemampuan untuk berpikir abstrak - untuk mempe~imbangkan masa 

datang, menjadi bagian keterampilan remaja. Masa remaja akhir (19-22 

tahun) ditandai oleh tingkahlaku yang menyerupai orang dewasa dengan 

pembentukan identitas seksual mereka sendiri dan pergerakan ke arah 

pemisahan diri dari keluarga untuk berfungsi secara bebas menurut cara 

mereka sendiri seperti orang dewasa yang efektif. 

Santrock (1999) menyatakan bahwa masa remaja bukanlah masa 

pemberontakan, krisis,dan penyimpangan. Namun, visi lebih jauh mengenai 



remaja adalah masa evaluasi, pengambilan keputusan, komitmen, dan 

mencari tempat di dunia . Kebanyakan masalah dari remaja saat ini bukanlah 

dengan remaja itu sendirL Apa yang dibutuhkan remaja adalah mencoba 

jalan untuk sebuah kesempatan yang masuk akal dan sah dan dukungan 

jangka panjang dari orang dewasa yang memperhatikan secara mendalam 

tentang remaja . 

Santrock (1999) menyatakan bahwa pengaruh dari puber, pada dunia 

seorang remaja mencakup perubahan kognitif, sosial dan juga perubahan 

fisik . Tentang perubahan perkembangan kognitif, lebih jauh Santrock (1999) 

berpendapat bahwa perkembangan kekuatan berpikir remaja membuka 

horizon kognitif dan sosial baru. Santrock (1999) menyatakan bahwa pikiran 

remaja menjadi lebih abstrak, legis, dan idealistik; dan lebih mampu menguji 

pikiran nya sendiri , pikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikir tentang 

dirinya; dan lebih mung kin memonitor dan memberi interpretasi dunia sosial. 

Perubahan yang mengesankan di dalam kognisi sosial memberi ciri 

kepada perkembangan remaja. Remaja mengembangkan jenis khusus 

egosentrisme. Elkind (1978) dalam Santrock (1999) percaya bahwa 

egosentrisme remaja mempunyai dua bagian : an imaginary audience and a 

personal fable. The imaginary audience adalah peilaku mencari perhatian, 

umumnya terjadi pada remaja, mencerminkan egosentrisme dan keinginan 

untuk menjadi aktor, diperhatikan dan menampakkan diri. The personal 

fable adalah bagian dari egosentrisme remaja yang melibatkan perasaan 

atau pemahaman remaja tentang keunikan dirinya. Pemahaman tentang 

keunikan pribadi mereka membuat mereka merasa bahwa tidak seorangpun 

dapat memahami bagaimana perasaan mereka sesungguhnya. 



Perkembangan masa remaja ke arah masa dewasa dapat dilihat sebagai 

suatu rangkaian tugas periode perkembangan , antara lain mencakup: 

mencapai independensi dan identitas diri (Erik Erikson dalam Santrock, 1999 

dan Hoare & Mcintosh, 1993), membentuk hubungan sosial dengan ternan 

sebaya, membentuk satu peran dan orientasi seksual (Winnicot,1965 dalam 

Hoare & Mcintosh, 1993), kendali diri terhadap gerak hati - impuls agresif dan 

pertawanan, menyaring pendapat, mengembangkan kemampuan berpikir 

abstrak {Piaget dalam Santrock,1999 dan Hoare & Mclntosh,1993), 

mengembangkan falsafah hidup, mempersiapkan pekerjaan 

Walaupun tugas-tugas ini tidak pertu dicapai secara lengkap dan tidak 

sepenuhnya diselesaikan pada akhir masa remaja, remaja harus telah 

membuat kemajuan yang kokoh dari tugas tersebut. Tingkahlaku kesehatan 

remaja yang positif didasarkan pada keterampilan yang diperoleh dan 

tingkahlaku yang dipraktekkan yang dapat menolong remaja berfungsi pada 

masyarakat orang dewasa {Garell, 1987). Remaja adalah masa 

bereksperimen dengan zat dan seks yang mungkin dilakukan tanpa 

merasakan konsekuensi-konsekuensi negatif yang akan timbul. Motivasi 

untuk berubah atau bahkan untuk memulai tingkahlaku sehat sungguh

sungguh merupakan antitesis terhadap eksperimentasi remaja. 

Di bidang gangguan yang berhubungan dengan zat, Graham; Mar1<s; dan 

Hansen {1991:291 -298) mengidentifikasi tiga jenis pengaruh sosial: tekanan 

sosial aktif dalam bentuk eksplisij menawar1<an untuk mencoba zat; dua jenis 

tekanan sosial pasif: tingkahlaku modeling sosial dan salah persepsi tentang 

penyalahgunaan zat oleh Ieman sebaya. Efek dari masing-masing pengaruh 

berhubungan dengan tekanan agar diterima oleh Ieman sebaya {Asc, 1956; 

Castro dkk, 1987; Levental & Cleary, 1980 dalam Graham dkk, 1991 ). 
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II 

Kebanyakan masalah dari remaja saat ini bukanlah dengan remaja itu 

sendiri. 

Bagi kebanyakan remaja, masa remaja sungguh-sungguh merupakan 

periode kesehatan melebihi kesehatan pada usia populasi yang lebih tua. 

Walaupun kesehatan remaja relatif baik, terdapat peningkatan kehamilan 

remaja, penyakit seksual, gangguan yang berhubungan dengan zat. Alasan 

penting yang lain juga membenarkan intervensi selama masa remaja, banyak 

penyakit dalam kehidupan orang dewasa berasal dari tingkahlaku di masa 

muda, misalnya tekanan darah tinggi, peningkatan kadar kolesterol, 

gangguan yang berhubungan dengan zat (Garell,1987). 

Semua kondisi di atas mempunyai dimensi umum: hal ini dapat dicegah 

jika strategi intervensi dapat dibentuk untuk mengubah tingkahlaku remaja 

dan membantu remaja dalam pemilihan praktek kesehatan mereka dengan 

bijaksana . 

Gangguan tingkahlaku dan krisis lain di masa remaja dapat berubah 

menjadi suatu kesempatan untuk pertumbuhan, bila krisis itu ditangani 

dengan baik. Penanganan itu dapat dllakukan dengan baik bila digunakan 

karakteristik energi yang tinggi, loyalitas, imajinasi, dan independensi- yang 

merupakan karakteristik khusus dari remaja (Garell ,1987). Tentu saja juga 

dilakukan pad a dasar keluarga dan masyarakat. 

2. Pemuda 

Levinson (Durkin,1995) ,membagi masa dewasa menjadi tiga bagian 

utama yaitu : 

(a) masa dewasa awal (usia 17 sampai 45 tahun); 



(b) masa dewasa tengah (usia 45 sampai 65 tahun); 

(c) masa dewasa lanjut (diatas usai 65 tahun). 

Menurut Levinson ( Dur1<in,1995), persepsi diri dan orientasi sosial 

menjadi ciri perubahan masa kehidupan dan hal ini secara luas berhubungan 

dengan usia dan dapat diramalkan. Walau tiap kehidupan manusia unik, 

setiap individu melalui tahapan per1<.embangan yang sama {Levinson dalam 

Durkin,1995). 

Yang menjadi subyek penelitian ini sebagian adalah orang dewasa awal. 

Masa dewasa awal mulai dengan tahap kecil (substage) transisi dewasa awal 

(17-22 tahun), pada waktu individu mencari otonomi dari orangtua dan 

membentuk apa yang disebut oleh Levinson, mimpi - sebuah visi tentang 

tujuan hidup yang memberikan motivasi dan kegembiraan dalam hal masa 

datang. Seorang individu laki-laki pada tahap ini mungkin membayangkan 

pencapaian profesinya, perolehan kesejahteraan materi, atau prestasi 

olahraga. 

Substage berikut adalah periode masuk ke dunia dewasa (22-28 tahun) 

dimana individu be~uang untuk menempa jalan ke dalam dunia ke~a dan 

membentuk hubungan pribadi khusus (misal , dengan menikah). lni diikuti 

dengan pertanyaan pada diri sendiri sebelum pindah ke substage akhir dari 

tahap ini, menjadi tenang (33-40 tahun). Di substage ini, individu menemukan 

tempatnya di masyarakat, membuat sebuah komitmen untuk kemajuan di 

sebuah karir tertentu, menerima ketentuan-ketentuan hidupnya. 

Sebuah gambaran yang penting dari masa dewasa awal adalah pemilihan 

akan seorang mentor, seseorang yang lebih tua dan ternan kerja yang lebih 

berpengalaman atau atasan yang memberikan nasihat tentang kemajuan 

karir. Levinson melihat hubungan ini sebagai hal yang penting dan kompleks. 

lni penting karena mentor memberikan bimbingan, tujuan, dan dukungan 
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pada orang dewasa muda itu; hal ini kompleks karena melibatkan afek positif 

dari persahabatan dan pertolongan bersama dengan gambaran negatif akan 

keraguan diri, kompetisi dan pemindahan. Hubungan mentor sering kali 

intensif, tapi untuk sementara waktu saja. Hubungan itu biasanya 

berlangsung antara dua sampai sepuluh tahun, dan kadang-kadang berakhir 

dengan rasa sakit pada kedua pihak. lndividu yang lebih muda umumnya 

merasa tersinggung terhadap intervensi yang semakin dilihat sebagai 

menekan dan tak ada gunanya. Mentor, ketika hubungan tidak lagi intensif, 

sering merasa pemberontakan dan rasa tidak berterima kasih. 

Menurut Kenniston {Santrock, 1999), tahapan pemuda adalah transisi 

antara remaja dan dewasa. Pada periode itu, yang ber1angsung dari dua 

sampai delapan tahun tapi dapat lebih lama, keadaan ekonomi dan pribadi 

bersifat sementara. Menentukan kapankah masa dewasa dimulai adalahsulit. 

Dua kriteria yang diusulkan adalah independensi ekonomi dan independensi 

pengambilan keputusan. Terdapat kontinuitas dan diskontinuitas antara 

remaja dan masa dewasa. Status puncak fisik dicapai pada usia antara 18 

dan 30 tahun, khususnya antara 19 dan 26 tahun. Kesehatan juga mencapai 

puncak selama masa ini. Suatu bahaya di puncak performan atau kinerja fisik 

ini adalah bahwa kebiasaan kesehatan yang buruk dapat terbentuk. Ke arah 

bagian terakhir dari dewasa awal, sering terjadi penurun3.n dan kemunduran 

yang dapat dirasakan dalam status fisik tampak. Nutrisi dan perilaku makan, 

olahraga, dan ketergantungan zat dan kesembuhan adalah perhatian khusus 

selama masa dewasa awal. Berkenaan dengan seksualitas, sikap 

heteroseksual. 

Ketika individu bergerak maju melalui bagian awal dari kehidupan ke arah 

orang dewasa, mereka dihadapkan berbagai tugas-tugas sebagai persiapan 

menjadi orang dewasa yang kompeten. Di lingkup formal seperti pendidikan, 



dan informal, misal sosialisasi , individu dan orang lain berasumsi bahwa kita 

sedang mengumpulkan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dalam 

rangka pembekalan eksistensi otonomi sebagai orang dewasa (Durkin,1995) . 
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BABIV 

PERKEMBANGAN SOSIO- EMOSIONAL 

Beberapa pertanyaan dan masalah paling penting yang perlu 

diajukan mengenai hubungan keluarga pada remaja adalah: Apakah keadaan 

otonomi dan ikatan kasih sayang pada remaja? Seberapa luaskah konflik 

orangtua - remaja, dan bagaimanakah hal ini mempengaruhi perkembangan 

remaja? Apakah kematangan remaja dan 

bagaimana remaja dan orangtua berinteraksi?. 

1. Otonomi dan lkatan kasih sayang 

orangtua mempengaruhi 

Keinginan remaja untuk otonomi dan bertanggung-jawab 

membingungkan orangtua .. Orangtua mungkin mempunyai dorongan untuk 

mengambil kendali lebih kuat ketika remaja mencari otonomi dan 

tanggungjawab. Kebanyakan orangtua mengantisipasi bahwa remaja mereka 

akan mempunyai beberapa kesukaran menyesuaikan diri pada perubahan

perubahan yang te~adi di masa remaja. Walau hanya sedikit orangtua yang 

mengerti seberapa kuat keinginan remaja untuk menghabiskan waktu dengan 

ternan sebaya atau seberapa besar keinginan remaja · untuk menunjukkan 

bahwa adalah mereka - bukan orangtua mereka - yang bertanggungjawab 

atas keberhasilan atau kegagalan mereka. 

Kemampuan untuk mencapai otonomi dan memperoleh kendali 

terhadap tingk3hlaku seseorang di masa remaja diperoleh melalui dukungan 

orang dewasa yang sesuai Pada awal remaja, rata-rata individu tidak 

mempunyai pengetahuan untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai 

dan matang. Ketika remaja mendesak untuk otonomi, orang dewasa yang 
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bijaksana akan secara bertahap melepaskan kendali di bidang itu karena 

remaja dianggap dapat membuat keputusan yang masuk akal tapi harus 

terus dibimbing agar membuat keputusan yang tepat. Secara berangsur

angsur, remaja akan memperoleh kemampuan untuk membuat keputusan 

sendiri secara baik dan tegas. 

Penting dikenali bahwa kendall orangtua datang dalam bentuk yang 

berbeda. Penyesuaian diri remaja tergantung pada jenis kendali yang 

digunakan orangtua (keener & Boykin,1996 dalam Santrock,1999:360). 

Kendali yang ditandai oleh manipulasi psikologis dan membebankan rasa 

bersalah berhubungan dengan taraf penyesuaian diri remaja yang rendah. 

KendaH yang ditandai oleh kesadaran orangtua akan aktivitas remaja, usaha

usaha untuk mengendali penyimpangan remaja, dan kekerasan yang rendah 

menimbulkan penyesuaian diri remaja yang lebih baik. 

Remaja tidak secara sederhana menjauh dari pengaruh orangtua 

dalam proses pengambilan semua keputusannya sendiri. Ada hubungan 

yang terus ber1anjut dengan orangtua ketika remaja beralih ke arah dan 

memperoleh otonomi (Grotevant,1998 dalam Santrock,1999:360) .. 

Dipercayai bahwa ikatan dengan orangtua di masa remaja dapat 

memfasilitasi kompetensi social dan kesejahteraan remaja, seperti 

dicenninkan di dalam karaktersitik seperti harga diri, penyesuaian emosional, 

kesehatan fisik dan hubungan dengan ternan sebaya yang positif (Allen & 

Kupenminc, 1995; Kobak & Burland, 1998; Zimmenman, 1998 dalam 

Santrock, 1999:360). Remaja yang mempunyai hubungan yang aman dengan 

orangtua mereka mempunyai harga diri yang lebih tinggi dan kesejahteraan 

emosional yang lebih baik. 
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2. Konflik Orangtua - Remaja 

Remaja awal ditandai dengan konflik yang meninggi dengan orang 

tua . Peningkatan ini terjadi mungkin karena sejumlah faktor, termasuk: 

perubahan biologis dari pubertas, perubahan kognitif yang mencakup 

idealisme; perubahan social yang terpusat pada independensi dan identitas, 

perubahan kematangan Akibat dari konflik berkepanjangan meliputi lari dari 

rumah, kenakalan remaja, putus sekolah, kehamilan dan penyalahgunaan 

zat. 

Banyak orangtua melihat remaja mereka berubah dari seorang anak 

yang selalu patuh menjadi seorang yang tidak patuh, oposisional, dan 

resisten pada standar orangtua. Bila hal ini terjadi, orangtua cenderung untuk 

mengawasi dengan ketat dan memberikan tekanan yang lebih kuat untuk 

memenuhi standar orangtua (Collins, 1990 dalam Stantrock, 1999:460). 

Orangtua yang mengenali bahwa transisi memerlukan waktu untuk 

menjadikan remaja mereka lebih kompeten dan tenang daripada orang

orang yang menuntut pada standar orang dewasa. Taktik yang berlawanan

membiarkan remaja melakukan yang mereka senangi tanpa supervisi adalah 

juga tidak bijaksana. 

Komunikasi dengan remaja merupakan sebuah tantangan. Remaja 

mencari independensi dan identitas mereka sendiri, dan.bagian inilah yamg 

memotivasi mereka untuk menjauh dari orangtua. Kadang-kadang mereka 

menfgatakan sesuatu yang tidak mereka maksudkan. Kemudian mereka 

mungkin bahkan tidak mengingat lagi apa yang mereka katakana('hormonal 

amnesia' .) 
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Konflik sehari-hari yang menandai hubungan orangtua - remaja 

mungkin sesungguhnya mempunyai fungsi perkembangan pas~~ (Bios, 1989; 

Hill, 1983 dalam Santrock, 1999:461). Perselisihan kecil dan negosiasi 



memfasilitasi transisi remaja dari ketergantungan pada orangtua menjadi 

seorang individu yang mempunyai otonomi. Misalnya, di sebuah penelitian, 

remaja yang mengungkapkan ketidaksetujuan dengan orangtua 

mengeksplorasi perkembangan identitas secara lebih aktif daripada remaja 

yang tidak mengekspresikan ketidaksetujuan dengan orangtua mereka 

(Cooper & Others,1982 dalam Santrock,1999:461). Satu cara bagi orangtua 

untuk mengendalikan diri dengan dorongan remaja untuk independen dan 

identitas adalah mengenali bahwa remaja adalah periode transisi dengan 

waktu 10 sampai 15 tahun di dalam perjalanan menjadi orang dewasa dan 

bukan pencapaian dalam satu malam. Mengingat bahwa konflik dan 

negosiasi dapat mempunyai fungsi perkembangan positif juga dapat 

mengurangi permusuhan dengan orangtua. 

Secara ringkas. model lama · tentang hubungan orangtua -remaja 

mengemukakan bahwa ketika remaja bertambah matang mereka 

menjauhkan diri mereka sendiri dari orangtua dan pindah ke dunia otonomi 

terpisah dari orangtua. Model lama juga berpendapat bahwa konflik orangtua

remaja adalah kuat dan penuh stress di sepanjang masa remaja. Model yang 

baru menekankan bahwa orangtua berfungsi sebagai figure ikatan emosional 

yang penting dan system dukungan ketika remaja mengeksplorasi dunia 

social yang lebih luas dan kompleks (Holrribeck, 1998 dalam 

Santrock,1999:461 ). Model baru juga menekankan bahwa di dalam keluarga, 

konfiik orangtua-remaja lebih moderate, bukan dalam tarat yang 

parah.Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari serta perselisihan kecil adalah 

normal dan mempunyai fungsi perkembangan positif yang menolong remaja 

menghadapi transisi dan ketergantungan masa kanak-kanak ke masa 

dewasa yang independen. 
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3. Keterampilan hubungan adaptif 

Beberapa kompetensi sosio - emosional penting yang akan 

dikembangkan sebagai orang dewasa muda, mencakup sejumlah 

keterampilan hubungan antar manusia yaitu · 

a. Memiliki sahabat. Membina hubungan yang akrab dengan seorang atau 

beberapa ternan. Seorang sahabat adalah seseorang yang dapat 

dipercaya dan tetap setia disaat susah ataupun senang. 

b. Membentuk hubungan kasih-sayang yang menyenangkan dengan 

pasangannya. Sebuah hubungan kasih-sayang yang menyenangkan 

mencakup atau melibatkan tidak hanya keinginan, tapi juga afeksi dan 

komitmen. 

c. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Mendengar adalah 

keterampilan penting untuk hubungan positif. Pendengar yang baik tidak 

memonopoli percakapan; mereka berbicara dengan, tidak berbicara pada, 

seseorang, dan secara aktif mendengar, memberikan perhatian dengan 

teliti, pada orang yang berbicara dan merefleksikan apa yang di 

katakannya. 

d. Bertindak asertif tapi tidak agresif, manipulatif, atau pasif ketika 

menghadapi konflik pada hubungan antar manusia.B~rbicara terus terang 

dan asertif merupakan strategi paling baik. lndividu yang asertif 

berkomunikasi secara terbuka dan langsung. 

e. Mengurangi kesepian. Cara yang baik untuk mengurangi kesepian adalah: 

terlibat dalam aktivitas di perguruan tinggi, pekerjaan, kelompok 

masyarakat, atau organisasi keagamaan 
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1. Pengertian 

BABV 

DETEKSI DINI 

Deteksi dini adalah upaya mengenali segala faktor yang dapat 

mencetuskan seseorang mengalami gangguan penyalahgunaan narkoba, 

dan mengenali tanda-tanda awal mereka yang terkena gangguan 

penyalahgunaan nark:oba. 

2. Mengapa remaja menggunakan narkoba? 

Remaja menggunakan Narkoba, antara lain karena: 

Perasaan galau - > peralihan masa kanak/remaja ke dewasa 

• Tekanan kawan atau kelompok bermain I "gang" (peer group) 

• Pemberontakan -> separasi otoritas orang tua dan mencari identitas 

diri 

• Keingintahuan -> dorongan kuat untuk eksplorasi dunia sekitamya 

• Jiwa petualang -> dorongan untuk melakukan perbuatan yang 

berisiko (risk taking behavior) 

• Meniru orang dewasa -> sebagai simbol kedewasaan terutama b~a 

selalu dianggap anak kecil oleh orang tuanya 

• Obat yang mujarab -> mengatasi perasaan atau emosinya 

• Keyakinan yang salah -> yang terjadi pad a orang lain tak akan terjadi 

pada dirinya 
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3. Kelompok risiko tinggi 

6 Adalah orang yang belum menjadi pemakai atau terlibat dalam 

penyalahgunaan narkoba tetapi mempunyai risiko untuk terlibat hal 

tersebut, mereka juga disebut potensial user. 

6 Seseorang yang mempunyai ciri risiko tinggi mempunyai potensi lebih 

besar untuk menjadi penyalahguna narkoba dibandingkan dengan 

yang tidak mempunyai ciri kelompok risiko tinggi 

6 Kelompok ciri risiko tinggi penyalahgunaan narkoba dibedakan pada : 

anak, remaja dan keluarga 

a. Ciri risiko tinggi pada anak 

• sulit memusatkan perhatian pada suatu kegiatan 
• sering sakit 
• mudah kecewa 
• mudah murung 
• sudah merokok sejak sekolah dasar 

agresif dan destruktif 
sering mencuri, berbohong atau melawan tata tertib 

• mempunyai IQ tara! perbatasan (70 - 90) 

b. Penyalahguna risiko tinggi 

Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang untuk dapat terlibat 

pada gangguan ini, yaitu faktor individu, faktor narkoba itu sendiri, dan faktor 

lingkungan. 

Faktor individu menyangkut masalah kepribadian, masalah fisik, 

misalnya kelainan pada otak atau kelainan pada organ fisik lainnya. Kondisi 

seseorang di bawah ini termasuk dalam golongan penyalahguna risiko tinggi, 

yaitu: 

1. Konsep diri buruk: rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri. 
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2. Mudah kecewa, mudah putus asa 

3. Sangat tidak sa bar, sangat tidak sa bar dalam mengerjakan sesuatu 

4. Terlalu berani mengambil risiko, hampir tidak memiliki rasa takut 

5. Sang at sensitif 

6. Memiliki kecerdasan tarat borderline 

7. Riwayat hiperaktivitas di masa kecil 

8. Sudah mulai merokok pada usia dini 

9. Memiliki gangguan tingkahlaku 

10. Tingkahlaku pencarian sensasi 

11 . Perasaan teralienasi dari masyarakat 

12.Ambang frustrasi rendah. 

Orangtua atau guru harus lebih meningkatkan perhatian bila seorang anak 

memiliki kondiri·kondisi seperti tersebut di atas. 

Faktor lingkungan, khususnya keluarga berperan besar dalam gangguan 

penyalahgunaan Narkoba. 

c. Ciri risiko tinggi pada remaja 

• Mempunyai rasa rendah diri, kurang percaya diri, dan mempunyai citra diri 

yang negat~ 

• Mempunyai sifat tidak sabar dan keinginan selalu harus segera terpenuhi 

• Oiliputi fasa sedih (depresi) atau ansietas (kecemasan) 

• Cenderung melakukan sesuatu yang berisiko tinggi atau membahayakan 

• Cenderung memberontak dan menantang 

• Tidak mau mengikuti peraturan/tata nilai yang ber\aku 

• Kurang taat beragama 

• Berteman dengan penyalahguna nark.oba 
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Cenderung menyerempet bahaya utk menimbulkan rasa hebat 

• Rasa ingin tahu dan ingin coba-coba yang kuat 

Motivasi belajar yang rendah 

• Tidak suka kegiatan ekstra kurikuler 

• Mempunyai hambatan atau penyimpangan dim perkembangan 

psikososiat (pematu, sulit bergaul, sering masturbasi, menyendiri, 

kurang berg aut dengan lawan jenis) 

Mudah menjadi bosan, jenuh dan murung 

Cenderung merusak diri sendiri 

d. Ciri risiko tinggi pada keluarga 

• Kurang komunikatif dengan anak 

• Tertatu mengatur anak 

• Terlalu menuntut anak secara berlebihan agar berprestasi di luar 

kemampuannya 

• Kurang memberikan perhatian karena ter1alu sibuk 

• Kurang harmonis, sering bertengkar. mempunyai masalah rumah 

tangga 

• Tidak memiliki standar baik-buruk atau salah-benar yg jelas 

• Salah satu orang tua menjadi penyalahguna narkoba 

• Oisiplin yang tidak konsisten, adanya perbedaan nilai antara ayah-ibu 

4. Penilaian dan observasi dini pada keluarga 

• Setelah mengenal faktor risiko, maka sebaiknya setiap orang tua 

dapat menilai dan melakukan observasi kepada putra-putrinya bila 

ditemukan suatu perubahan 



Perubahan yang timbul bisa dinilai dari gejala fisiklklinis , perubahan 

sikap dan perilaku atau hal-hal lain yang berkait dengan masalah 

penyalahgunaan narkoba (ditemukan barang/alat tertentu) 

Setelah dilakukan observasi dan diperoleh gambaran tentang faktor 

risiko yang ada pada individu/remaja tersebut maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan intervensi dini agar tidak memperparah 

kondisi yang telah terjadi atau akan terjadi . 
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BABVI 

OBSERVASI DAN INTERVENSI KRISIS 

1. lntervensi Dini terhadap Penyalahguna Risiko Tinggi 

lntervensi dini dalam hal ini berarti melakukan tindakan secepatnya 

untuk mencegah individu yang berpotensi kuat untuk melakukan 

penyalahgunaan narkoba. 

Mengenali watak anak perlu dilakukan secara mendalam. Kenali 

segala kelebihan dan kekurangannya. Terapi tingkahlaku diper1ukan untuk 

mengatasi kebiasan - kebiasaan anak yang dirasakan cukup sulit , misalnya 

suka menunut yang disertai tindakan-tindakan tempertantrum. 

Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah seorang anak 

menyalahgunakan narkoba: 

a. Menerima anak sebagaimana adanya. 

Sistem reward and punishment perlu diterapkan dengan cara yang 

bijaksana. Pujian yang bersifat verbal dan sikap menghargai jauh lebih 

efektif dibandingkan dengan pemberian hadiah. Hukuman yang bersifat 

verbal, dengan isi kalimat yang lebih menitikberatkan pada perasaan 

orangtua. jauh lebih efektif dibandingkan hukuman fisik. Hal-hal yang 

positif dari anak hendaknya diketahui dan dibina secara optimal. 

b. Menerapkan disiplin secara konsisten. 
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Meningkatkan komunikasi yang efektif. Keterbukaan anak terhadap 

orangtua adalah hal yang sangat membantu anak dalam menghadapi 

pengaruh lingkungannya. Ketahuilah kesulitan·kesulitan yang dihadapi 

anak, baik dalam bidang pelajarannya maupun dalam hal bersosialisasi. 



Bantuan orangtua pada saat krisis seperti ini akan semakin meningkatkan 

kepercayaan anak terhadap orangtuanya. 

c. Memenuhi rasa ingin tahu anak. 

Beri kemungkinan dialog terhadap pertanyaan-pertanyaan anak, termasuk 

hal-hal yang sedang menjadi trend akhir-akhir ini 

2. Penyalahguna narkoba dalam taraf coba-coba 

Mengenali lndividu yang mulai coba-coba menggunakan narkoba 

bukanlah hal yang terlalu sulit. Namun untuk sampai kepada suatu 

pembuktian baik anak tertangkap basah menggunakan ataupun pengakuan 

yang datang dari dirinya, justru bukan hal yang mudah untuk dilakukan. 

lndikasi dini dari seseorang yang mulai menggunakan narkoba ada/ah: 

a. Perubahan yang berarti pada pola tingkahlakunya, misalnya prestasi 

seko/ah yang makin memburuk, sering membolos, berbohong, banyak 

melamun, seringkali tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana, 

dan lain-lain. 

b. Perubahan dalam memilih ternan 

c. Anak lebih sering keluar rumah bersama temannya, menghindar dari 

orangtua dalam bentuk apapun. 

d. Bersifat agresif, tanpa sebab yang jelas. 

e. Sering emosional bila menghadapi masalah sedikil saja. 

Perlu diketahui bahwa setiap penyalahguna Narkoba mempunyai 

latarbelakang alasan yang berbeda-beda. Sering masalah utamanya 

bukan pada pemakaian Narkoba nya, melainkan pada hal-hal yang 

pribadi, seperti ditolak cintanya, sering diejek, sulit bergaul dan sulit 

menyatakan pendapatnya, dan lain-lain. Pendekatan yang baik adalah 

bila kita mencoba mencari tahu hal yang seluas-luasnya mengenai 
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'mengapa' ia menggunakan Narkoba, kejadian-kejadian apa yang 

dialaminya sebelumnya, adakah konflik yang dialaminya, adakah rasa 

cemas yang dirasakannya? 

3. Perubahan fisik 

Perubahan fisik yang terjadi amat tergantung jenis zat yang digunakan, 

secara umum sebagai berikut : 

a. pada saat menggunakan narkoba; jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis 

(acuh tak acuh), mengantuk, agresif, curiga 

b. bila kelebihan dosis (overdosis) , nafas sesak, denyut nadi dan jantung 

lambat, kulit teraba dingin, nafas lambatlberhenti, meninggal 

c. bila sedang ketagihan (putus zaUsakau) , mata dan hidung berair, 

menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh , takut air (malas 

mandi) --> pada penya/ahguna opiat 

d. pengaruh jangka panjang , kebersihan dan kesehatan diri tidak 

terjaga/terawat, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain 

(penyalahguna jarum suntik), gejala penyakit lain 

27 



BABVII 

Pemahaman Adiksi, Empati dan Tidak Menghakimi 

1. Mengenali masalah Adiksi I Ketergantungan 

Masalah ketergantungan sangat kompleks bukan hanya berdampak 

secara fisik tetapi juga mental dan sosial sehingga dalam pemahamannya 

kita harus melihat semua aspek tersebut. Sifat penyakit yang kronis dan 

kambuhan juga merupakan hambatan dalam proses pemulihan. Dr. Alan 

Leshner, Oirektur National Institute on Drug abuse, menjelaskan ; 

"Ketergantungan narkoba adalah penyakit yang sangat kompleks. Dengan 

karakteristik adanya perilaku kompulsif, secara bersamaan ada ketagihan 

yang tak terkendali, perilaku mencari narkoba, dan tetap menggunakan 

meskipun mereka berhadapan dengan konsekuensi negatif secara 

ekstrim.. . .... ... dengan kemungkinan relapse meskipun telah lama berhenti 

menggunakan" 

Apakah setiap orang memang drtakdirkan menjadi pecandu I adiksi?, 

Pertanyaan ini sebaiknya memang harus kita renungkan agar kita bisa 

memahami mengapa sampai mereka menggunakan narkoba. Ada beberapa 

model teori pada penyalahguna narkoba : 

Moral model, menjelaskan penyakit adiktif sebagai konsekuensi dari 

pilihan seseorang . lndividu mengambil keputusan untuk menggunakan 

narkoba agar lari dari masalah yang tengah dihadapinya. 

• SOciocultural and Psychological Model of Addiction, pandangan ini 

memfokuskan diri pada faktor-faktor eksternal individual seperti 

kebudayaan , agama , keluarga , ternan sebaya atau faktor-faktor 
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psikologis yang dianggap dapat menjadi pencetus penyalahgunaan 

narkoba 

• Medical Model of Addiction, dipelopori oleh EM Jellinek pada tahun 1960 

yang memandang alkoholism sebagai suatu penyakit yang dapat 

disembuhkan. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa adiksi 

adalah penyakit primer yang didahului oleh faktor pencetus. 

• A Multivariate Model of Addiction. model ini disajikan justru oleh berbagai 

ahli dibidang penyalahgunaan zat yang melihat bahwa sesungguhnya 

penyalahgunaan narkoba dibentuk oleh berbagai gejala yang bervariasi. 

lni berarti ada berbagai pola penyalahgunaan narkoba tergantung pada 

ciri kepribadian masing-masing individu.Akibat dan dampak yang 

ditimbulkan pun berbeda sehingga membutuhkan pola intervensi 

tersendiri. 

Beberapa individu mampu menggunakan atau menyalahgunakan 

tanpa harus menderita ketergantungan pada zat adiktif yang dimaksud. 

Kaufman, lebih lanjut mengatakan bahwa ketergantungan seseorang pada 

zat merupakan hasil akhir dari berbagai variabel ; biologis, psikologis, sosial 

dan kultural. Setiap orang berbeda pada kerentanannya terhadap 

ketergantungan narkoba dan kerentanan ini dibedakan karena faktor 

herediter, waktu dan kondisi lingkungan yang ada pada waktu itu. Jenis zat 

juga akan mempengaruhi cepat tidakny~ seseorang mengalami 

ketergantungan, misalnya jenis zat yang tergolong opioida (merlin, heroin, 

petidin) tergolong jenis zat yang mudah menimbulkan ketergantungan. 
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2. Empatl dan Tidak Menghakimi 

Empati adalah suatu kemampuan individu untuk bisa merasakan apa 

yang dirasakan oleh orang lain dan menempatkan diri sebagai yang 

menjalani atau menghadapi masalah atau kondisi tersebut. Beberapa 

pertanyaan yang bisa menimbulkan rasa empati kita, misalnya : 

a. pernahkah kita membayangkan perasaan mereka saat dalam kondisi 

putus zat? 

b. pernahkah kita membayangkan betapa sulitnya mereka untuk 

mendapatkan narkoba karena diintai oleh polisi atau faktor lain? 

c. pernahkah kita membayangkan bagaimana sulitnya saat mereka mau 

berusaha 1.mtuk kembali ke masyarakat karena adanya stigma? 

d. pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika harus 

mendapat label sebagai pecandu,pembohong atau pencuri? 

e. pernahkah kita membayangkan kalau hal ini terjadi pada anggota 

keluarga kita sendiri? 

Judgement adalah sikap sinis atau menghakimi dari masyarakat, 

keluarga atau petugas kesehatan tentang perilaku para penyalahguna 

narkoba. 

·Label~ atau cap yang diberikan terkadang sangat r'J"'enyakitkan seperti 

pembohong, pencuri, penjahat dan sebagainya. Bila kita menyadari bahwa 

tidak semua penyalahguna narkoba akan selalu memiliki label tersebut, maka 

harus lebih obyektif menilai setiap klien dan dipahami karena perilaku 

tersebut te~adi akibat pengaruh narkoba pada Susunan Saraf Pusat. Stigma 

atau judgement yang diberikan kepada mereka justru dapat menjadi 

pencetus kekambuhan. 
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3. Bermain Peran 

Peserta akan diminta untuk berperan sebagai , bandar, penyalahguna, 

polisi, pemilik uang untuk dipinjamkan membeli narkoba dan observer. 

Setting digambarkan dalam suatu situasi dimana sedang terjadi transaksi 

dengan berbagai kemungkinan seperti adanya polisi, adanya pasien yang 

sedang sakau, bandar kecil dan bandar besar. 

Masing·masing peserta akan diberikan soal dengan permasalahannya dan 

harus memerankan peran sesuai dengan peran tersebut. Dalam permainan 

ini diharapkan mereka dapat memahami dan berempati dengan kesulitan 

pasien saat mendapat narkoba atau menghadapi segala kesulitan lain yang 

harus dihadapinya. 



BABVIII 

Petunjuk Bagi Orangtua Mengenali 

Penyalahgunaan Narkoba 

1. Tanda dan gejala 

Terdapat banyak tanda-tanda dan simtom yang menyokong 

penyalahgunaan dan penyalahgunaan Narkoba. Dattar berikut 

menggambarkan beberapa perubahan yang anda mungkin lihat terjad i. Pada 

diri mereka sendiri sebuah simtom mungkin tidak berarti apapun. Namun, jika 

anda melihat beberapa dari simtom itu, pertimbangkan ini sebagai sebuah 

bendera tanda bahaya dan carilah pertolongan lenih lanjut. 

2. Gejala Fisik 

a. Perbuatan terintoksikasi 

b. Mata merah karena sakit atau Ieiah , kelopak mata terasa berat 

c. Pergerakan mata tidak tepat 

d. Mengenakan kacamata pada waktu yang tidak tepat 

e. Corak ku lit menjadi pucat secara tidak normal 

Perubahan dalam pola-pola bicara dan po,la-pola perbendaharaan kata. 

g. Perkembangan fisik tertekan 

h. Nafsu makan, selera atau keinginan besar untuk makan, khususnya untuk 

makanan manis atau gula~gula 

Kehilangan berat badan atau kehilangan selera yang tidak dapat 

dijelaskan. 

Mengabaikan penampilan pribadi 
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2. Perubahan sikap 

a. _Prestasi sekolah menurun 

b. Pola tidur berubah 

c. Sering bepergian hingga larut malam 

d. Sering mengurung diri, lama di kamar mandi, menghindari bertemu 

anggota keluarga sering mendapat telepon dan dan didatangi orang yang 

tak dikenal, sering berbohong, banyak menggunakan uang dengan alasan 

yang tak jelas, mencuri/melakukan tindak kriminal, barang berharga 

miliknya hitang 

e. Sering bersikap emosional 

Hilangnya minat terhadap hobi dan kegiatan yang selama ini disenangi 

3. Perubahan Perilaku 

a. Periode kemurungan, depresi, ansietas, atau sifat Iekas marah yang tidak 

dapat dijelaskan. 

b. Reaksi bertebihan dan sangat tidak cocok pada kritikan ringan atau 

permintaan sederhana. 

c. tnteraksi dan komunikasi dengan orang lain berkura~g 

d. Preokupasi dengan diri sendiri, kurang perhatian untk perasaan orang lain 

e. Kehilangan minat dalam hal-hal yang sebelumnya penting seperti hobi 

dan olahraga. 

)) 

Kehilangan motivasi dan antusiasme atau kegembiraan yang besar. 

g. Kelesuan, kekurangan tenaga dan vitalitas. 

h. Kehilangan kemampuan untuk memikul tanggungjawab 

Kebutuhan untuk kegembiraan atau kepuasan seketika 



Perubahan dalam nilai-nilai, ide-ide, dan keyakinan 

k. Perubahan ternan, ketidakinginan untuk memperkenalkan ternan-ternan 

kepada keluarga 

Jumlah uang yang besar 

m Keluar rumah setelah setuju untuk pulang. 

5. Perubahan di Sekolah 

a. Penurunan kinerja akademis, turun angka atau nilai 

b. Penurunan memori jangka pendek, konsentrasi dan rentang perhatian 

c. Kehilangan motivasi, minat, tenaga, partisipasi dalam aktivitas sekolah 

d. Seringkali terlambat dan tidak hadir 

e. Kurang berminat berpartisipasi di dalam kelas dan pertemuan-pertemuan 

f. Penampilan tidak rapi, pakaian, kesehatan pribadi 

g. Lambat dalam dalam memberi tanggapan, pelupa, apatis atau tidak 

menghiraukan 

h. Masalah perilaku meningkat 

Perubahan dalam kelompok ternan sebaya 

Kehilangan uang atau pokok dari nilai-nilai 

6. Perubahan Fisik 

a. Bau ganja (seperti tali terbakar) di ruangan atau di pakaian 

b. Kemenyan, dupa atau penghilang bau ruangan 

c. Tetes mata, pencuci mulut 

d. Rokok ganja (tergulung dan pelintir atau gulungan) 

e. Bedak, biji atau benih, daun, tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, 

jamur 
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Kapsul atau tablet 

g. Kertas penggulung rokok 

h. Pipa, filter pipa, kasa, saringan 

i. Jepitan besi untuk memegang ujung dari ikatan ganja 

Pipa air bongs (biasanya gelas atau plastik) 

k. Sendok kecil, sedotan, sllet, cermin (untuk digunakan dengan heroin atau 

kokain) 

Botol, kotak, kaleng yang tak biasal tak lazim atau kotak terkunci 

m. Tas plastik atau botol kaca kecil 

n. Buku-buku yang berhubungan dengan Narkoba, majalah , pamflet atau 

brosur 

7. Peralatan atau barang yang dicurigai 

a. Jarum suntik ukuran 1 ml, kadang-kadang dibuang pada saluran air di 

kamar mandi 

b. Botol air mineral bekas yang berlubang pada dindingnya 

c. Sedotan minuman plastik 

d. Gulungan uang kertas, sendok bekas dibakar, kartu telepon 

e. Kertas timah bekas bungkus rokok atau permen karet 

Botol-botol kecil sebesar jempol dengan pipa pada dinitlingnya 

g. Ditemukannya narkoba dim bentuk . tabletlpil, serbuk putih kecoklatan, 

kristal putih seperti vetsin, lintingan seperti rokok dll. 

Penting untuk ditekankan bahwa hal ini mungkin tapi bukanlah 

menentukan tanda-tanda dari penyalahguna Narkoba. 



8. Tanda-Tanda Peringatan 

Secara umum, anda harus mencurigai adanya penyalahgunaan 

Narkoba jika and a mengamati lebih dari satu indikator di bawah ini: 

a Perubahan perilaku dari ternan yang anda kenai 

b. Penyalahguna Narkoba yang lebih tua memerlukan perhatian dan 

penghargaan yang mereka peroleh dari remaja yang lebih kecil dan sering 

mengajak untuk menjadi pengikut dan pengedar Narkoba. 

c. Seorang ternan baik yang menggunakan Narkoba. lni merupakan 

indikator tunggal paling baik dari penyalahgunaan. 

Perubahan dalam penampilan. 

e. Mengabaikan pekerjaan dan menghindari tanggung-jawab. 

Penurunan prestasi di sekolah. Penurunan dalam nilai mungkin tidak 

dramatis, tapi amati kelambatan, bolos, dan masalah disiplin. 

g. Penyalahgunaan bahasa atau istilah jalanan untuk Narkoba 

h. Hipersensitif atau irritabilitas. Penyalahguna Narkoba remaja seringkali 

bermusuhan, menghindari kontak dengan keluarga, bereaksi berlebihan 

terhadap kritik yang ringan dan melarikan diri dari rumah bila diminta 

pertanggungjawaban. 

Kurang perhatian terhadap orang, ide-ide, dan nilai-nilai yang dulu 

dianggap sangat penting. 

Rentang peralihan suasana hati yang luas. Walaupun perubahan suasana 

hati merupakan hal yang normal pada remaja, peralihan emosional yang 

ekstrim dapat mengindikasikan suatu masalah. 

k. Panggilan telpon rahasia. Penelpon yang memutuskan hubungan bila 

and a mengangkat telpon mungkin adalah ternan baru anak anda. 

Kehilangan uang, milik pribadi. 
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m. Munculnya secara tiba-tiba barang-barang berharga. Peralatan elektronik, 

pakaian, atau permata yang anak anda tidak mampu beli mungkin 

mengindikasikan penjualan obat, walaupun anak anda mungkin 

menjawab, ~saya meminjamnya dari seorang ternan. 

n. Berbohong 

o. Kesukaran dengan hukum. Anak mungkin ditangkap karena mencuri di 

taka, mengendarai mobil ketika dalam keadaan mabuk, perilaku yang 

tidak patuh. 

9. Bicara dan Mendengarkan 

Yang pertu dilakukan : 

a. Dengarkanlah anak and a 

Kadang-kadang mendengarkan anak secara aktif sama 

sederhananya dengan bertahan untuk diam se!ama beberapa menit. 

Mendengar aktif mencakup merefleksikan makna yang tersembunyi dari apa 

yang dikatakan anak. 

b. Perhatikanlah apa yang tidak dikatakan 

Ketika anak anda bercerita kepada anda mengenai seorang ternan 

yang sedang mengalami kesukaran dalam mengerjakan pekerjaan rumah, 

waspadalah bahwa kemungkinan kesukaran itu mungkin dia yang 

mengalaminya. 



c. Oengarkan atau perhatikan diri anda sendiri 

Dengarkan nada suara anda, bagaimana anda berbicara dan apa 

yang anda katakan. 

d. Oengarkan cara anda berbicara dengan istri anda 

Sebagian orangtua tidak pernah berbicara lebih dari: "Apa nanti untuk 

makan malam?" di depan anak mereka, atau mereka berkomunikasi dalam 

nada marah. Anda tidak dapat memberikan contoh seperti itu dan 

mengharapkan untuk melihat gaya yang berbeda pad a remaja and a. 

e. Sediakan waktu untuk berbicara dengan masing-masing anak setiap 

hari 

Sepuluh menit melakukan apa yang anak anda ingin lakukan 

sepanjang sore , setelah sekolah, atau sebelum sekolah di pagi hari 

memberikan waktu untuk berbicara tanpa interupsi. 

10. Dapat dan yang tidak dapat dilakukan·orang tua 

Sikap orangtua 

Bila ditemukan hal-hal seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka sikap orang 

tua sebaiknya : 

Not to . 

* jangan panik --> kondisi panik akan mendorong anak untuk 

menggunakan narkoba 

* tidak perlu berbicara/berbuat kasar pada anak 

"' jangan mengatakan bahwa anak anda telah menipu 
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* jangan merasa menjadi orang yang paling menderita 

* jangan menyalahkan diri sendiri 

Should to. 

mencari informasi pada orang yg mungkin mengetahui hal ini 

penuh pengertian dan empati 

tetap tegar dan memberikan dukungan 

* tunjukkan keprihatinan anda 
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1.Pengertian 

BABIX 

INTERVENSI KRISIS 

Krisis adalah suatu keadaan emosi yang diakibatkan karena 

perubahan keadaan hidup seseorang secara cepat. Krisis ada yang dapat 

diperkirakan sebelumnya akan terjadi , misalnya pada saat seseorang akan 

memasuki masa remaja atau masa pensiun. Krisis ada yang tidak dapat 

diduga sebelumnya misalnya seseorang mengalami suatu musibah atau 

adanya bencana alam. 

Sepanjang hidup manusia ada saat-saat yang bersifat krisis, yaitu pada 

waktu pertama kali masuk sekolah , waktu menginjak masa remaja, waktu 

mulai bekerja, mulai perkawinan, mempunyai anak pertama kali, masa 

memasuki pensiun. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat menimbulkan 

krisis, misalnya bencana alam, peperangan, perkosaan, diberhentikan dari 

pekerjaan , meninggalnya anggota keluarga, perceraian . 

Kemampuan setiap orang untuk menghadapi perubahan keadaan hidup 

tidak sama, ada yang mempunyai kemampuan psikososial lebih, ada orang 

yang kurang mampu. Bila orang tidak mampu menguasai keseimbangan 

emosinya , maka ia akan mengalami goncangan jiwa, sampai pada gangguan 

jiwa. 

Gangguan jiwa yang timbul dapat berupa reaksi kecemasan, reaksi 

panik, reaksi psikotik, depresi sampai pada bunuh diri, menyalahgunakan zat, 

gangguan tingkahlaku agresif dan gangguan penyesuaian diri lainnya. 
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Tujuan intervensi krisis adalah: jika mungkin meredakan krisis, dan 

menolong individu mengembangkan perilaku yang lebih efektif untuk 

menghadapi krisis. 

Salah satu strategi untuk menghadapi krisis mencakup: 

a. Secara tegas mengkomunikasikan perhatian, keinginan , dan kemampuan 

untuk menolong. 

b. Mendorong pengungkapan dan eksplorasi dari perasaan-perasaan 

individu . 

c. Mengungkapkan suatu pemahaman tentang perasaan-perasaan individu. 

d. Mengumpulkan informasi tentang kejadian-kejadian yang dekat dengan 

waktu krisis. 

e. Merangkum masalah 

Menggali atau mengeksplorasi strategi-strategi altematif. 

g. Meninjau lagi dengan individu altematif yang dipilih. 

Bila krisis disebabkan karena kehilangan orang yang berarti bagi remaja 

maka orang lain atau lembaga lain dapat menggantikan orang yang 'hilang' 

tersebut dalam memberi dorongan atau dukungan, dapat membantu 

mengatasi krisis. 

Remaja yang agresif: bila individu bersenjata (tajam atau senjata api) 

panggil polisi, jangan dihadapi sendiri. Bila individu tidak bersenjata, coba 

tenangkan dengan diajak berunding, bicara, beri kesempatan untuk 

mengemukakan masalah atau perasaan hatinya. Bila tidak dapat diatasi 

dengan cara demikian akan dapat menyerang orang lain. Sebaiknya 

diringkus beramai-ramai, gunakan selimut untuk meringkusnya kalau perlu 

diikat dengan tali kain dan dibawa ke rumah sakit untuk disuntik agar tenang . 



Orang yang akan bunuh diri: semua orang yang ingin melakukan 

bunuh diri atau menunjukkan tanda akan melakukan bunuh diri, harus 

ditanggapi secara serius dan jangan dianggap hanya sebagai 1nain-main atau 

ancaman saja. Tunjukkan bahwa kita memahami atau dapat ikut menghayati 

perasaannya dan tawarkan bila dibicarakan, mungkin dapat ditemukan jalan 

keluarnya. Mendiktekan jalan keluar atau nasihat klasik seperti anjuran 

berdoa tidak senantiasa menolong. Bila pembicaraan melalui telpon, 

usahakan secara halus agar tahu ia berada dimana, supaya bila ia sampai 

melaksanakan bunuh diri dapat segera dikirim pertolongan , mungkin jiwanya 

masih dapat diselamatkan. 

Orang yang dalam keadaan krisis karena menggunakan narkoba 

secara berlebihan: bila agresif hadapilah seperti diuraikan di atas. Bila ia 

tidak sadar, jangan diberi minum. Bila pernafasan tidak lancar, berilah nafas 

buatan. Bila pakaiannya terlalu ketat, longgarkanlah, bawa ke tempat teduh 

bila berada di tempat panas, jangan banyak orang mengerumuninya. Bawa 

segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. 

Dalam menghadapi orang dalam keadaan krisis , usahakan agar diri kita 

sendiri tenang . 

2.Tinjauan tujuan dari intervens i 

Tujuan dari intervensi adalah: 

a. mengkomunikasikan perhatian dan perawatan. 

memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menghadapi orang 

yang ketergantungan. 

c. meyakinkan orang yang ketergantungan untuk mencari sejenis 

pertolongan spesifik (atau satu kesempatan dari dua pilihan). 
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d. jika mungkin, untuk dengan segera mendaftarkan orang itu dalam satu 

program kesembuhan dengan pembuatan rencana-rencana lebih 

lanjut dan tidak seseorang hadir untuk menemaninya. 

Oengan demikian, intervensi sedang menciptakan dasar bagi orang 

yang ketergantungan. lni merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk 

membuat kesan yang paling besar. Beberapa orang mungkin tidak 

berkeyakinan apakah akan ikut berpartisipasi. Tekankan bahwa partisipasi 

sama sekali bersifat sukarela, tapi dengan bersama-sama memungkinkan 

untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan secara individuaL Dengan 

tiap orang memainkan satu peran kecil , kemungkinan akan dapat diatur atau 

dikendalikan. 

Pertemuan perencanaan akan memberikan kepada para peserta 

informasi yang mereka butuhkan untuk intervensL Disini beberapa tugas

tugas dan alat-alat yang bermanfaat akan dimasukkan di dalam pertemuan

pertemuan perencanaan. Peninjauar. luas atau ikhtisar ringkas tentang 

apakah itu ketergantungan dan beberapa tanda ketergantungan. 

Mengenali fakta-fakta penting mengenai tingkahlaku orang yang 

ketergantungan. Setiap peserta didorong untuk mengingat masalah yang 

terakhir, apa yang terjad i dan bagaimana ini membuat men~ka bertingkahlaku 

dan merasa. Mereka harus melakukan hal yang sama untuk peristiwa

peristiwa sebelumnya dan terus mundur pada waktu lalu sejauh mereka 

mengingatnya. Satu atat yang berguna ialah formulir yang 'membuat daftar 

faktor-faktor obyektif.' Setiap orang harus menyusun rekamannya sendiri, lni 

akan memberi cahaya pada kejadian-kejadian yang telah membuat intervensi 

diperlukan.Berikan setiap orang satu kesempatan untuk membandingkan 

pengalaman-pengalaman dan menjadi informasi penting untuk intervensi. 
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Mengenali perasaan-perasaan pribadi peserta tentang orang yang 

ketergantungan dan tanda ketergantungan. Penting untuk mendiskusikan dan 

mengeluarkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan (seperti marah , 

kebencian, dan kekecewaan) dalam cara yang konstruktif sebelum intervensi. 

Diskusikan perasaan-perasaan yang menyenangkan dan mendukung (seperti 

perasaan terharu, harapan, dan cinta), akan menolong memperkuat 

intervensi. Alat yang membantu adalah: daftar perasaan-perasaan dan 

emosi. 

Peninjauan bagaimana intervensi bekerja. Langkah-langkah dari 

intervensi harus didiskusikan sehingga kelompok dapat mengenali 

kesempatan-kesempatan selama intervensi untuk tiap orang untuk berbagi 

fakta-fakta dan perasaan-perasaan . 

Pemilihan seorang ketua. Seseorang harus dipilih untuk memimpin 

intervensi - seseorang yang secara emosional terpisah dari orang yang 

ketergantungan , biasanya seseorang selain daripada pasangan, orangtua 

atau anak. Peran orang ini ialah mengarahkan atau menuntun intervensi, 

memberi setiap orang kesempatan untuk berbicara, menyampaikan -

membawa cinta dan perhatian dan tetap tenang. 

Pemilihan ultimatum-ultimatum kesembuhan. Peserta harus memilih 

ultimatum yang akan memotivasi orang itu ke dalam program kesembuhan 

spesifik dan yang akan berkomunikasi dan membawa atau melaksanakan. 

Pengambilan keputusan bila dan dimana intervensi akan berlangsung , 

siapa yang akan menjadi ketua dan urutan berbicara tiap-tiap orang. 

Pengambilan keputusan siapa yang akan menghubungi orang yang 

ketergantungan dan bagaimana ia akan sampai pada tempat intervensi. lni 

dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dibuat atau satu 
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pertemuan sosial dengan membuat terkejut orang yang ketP.rgantungan pada 

satu penghentian tertentu selama kegiatan sehari-harinya. 

Memuat Daftar Fakta-Fakta Obyektif: Alat lntervensi Narkoba 

3. Alat lntervensi krisis 

Sebelum intervensi , peserta sebaiknya mengingat fakta-fakta 

mengenai tingkahlaku ketergantungan. lni bukan saja akan membantu 

menyegarkan ingatan tapi juga mengungkapkan tarat ketergantungan, 

menentramkan hati, dan memperlengkapi anda dengan fakta-fakta yang akan 

anda perlukan untuk intervensi. Buat daftar tanggal kira-ki ra dari kejadian 

baru~baru ini ; nyatakan apa yang terjadi ; nyatakan apa yang anda lakukan 

sebagai akibatnya; dan nyatakan bagaimana perasaan anda. Lakukanlah hal 

yang sama untuk peristiwa berikutnya sampai kejadian terakhir dan 

seterusnya (beberapa contoh adalah: pertengkaran; kecelakaan; kesalahan; 

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan; masalah yang berhubungan 

dengan pendidikan; tak sadar atau kehilangan memori; memalukan orang 

lain; kehilangan mobil; kehilangan cek; masalah kredit; berdusta; dan lain

lain). Diskusikan catatan anda dengan peserta lain dan membandingkan 

observasi-observasi. 



BABX 

PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

Dalam menentukan seseorang tersebut penyalahguna narkoba atau 

tidak, seringkali dibutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium selain 

pengenalan gejala dan tanda fisik serta perilaku. Beberapa hal yang perlu 

dipahami dalam pemeriksaan laboratorium (urin) untuk mendeteksi adanya 

narkoba di dalam tubuh seseorang adalah 

1. mengetahui jenis zat yang akan diperiksa sesuai dengan hasil wawancara 

dan pemeriksaan gejala fisik yang terlihat 

cara pengambilan urin dan rantai penyerahan urin ke laboratorium agar 

tidak terjadi sample yang tidak semestinya (urin orang lain) 

3. mengetahui kemurnian urin dan memastikan tidak dicampur oleh zat lain 

(dilihat warna dan suhunya) 

4. mengetahui zat atau obat lain yang dapat mempengaruhi hasil 

pemeriksaan zat (missal : obat batuk, obat penenang dari dokter dan 

sebagainya) 

5. mengetahui lama obat dapat terdeteksi dalam tubuh seseorang sehingga 

tidak memberikan hasil yang palsu 
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BABXI 

PENUTUP 

deteksi dini merupakan langkah yang efektif dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba 

diperlukan pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian khususnya dari 

keluarga dan lingkungan terdekat untuk pencegahan penyalahgunaan 

narkoba 

pemahaman tentang masalah narkoba merupakan modal utama 

dalam melaksanakan deteksi dini 

sikap atau perilaku orang tua/keluarga dalam menanggulangi masalah 

dapat memberikan dampak positif maupun negatif 

intervensi, khususnya dalam masa krisis merupakan hal yang sangat 

penting sebagai tindak lanjut dari deteksi d ini 

pemeriksaan laborartorium sebagai penunjang untuk menentukan 

penyalahgunaan narkoba perlu dipahami bagi semua individu yang 

bekerja pada bidang ini 

koordinasi dan kerja sama antara peer group, guru dan ortang tua 

dalam melakukan deteksi dini dan intervensi dini pada 

penanggulangan masalah narkoba sangat diperlukan 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
PUSAT LABORATORIUM TERAPI & REHABILITASI 





KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

SAMBUTAN 

Assalamu' alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat 
dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Buku Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Karban 
Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat yang sangat berguna dalam penatalaksanaan 
upaya T era pi dan Rehabilitasi yang berbasis pada pemberdayaan per an masyarakat dalam 
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagaimana kita ketahui bersama, meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan Narkoba 
tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok Nusantara tercinta. 
Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya T era pi dan 
Rehabilitasi. Partisipasi masyarakat dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi tentunya membutuhkan 
pemahaman dan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang bidang tersebut. Oleh karena itu 
buku pedoman ini sangat penting artinya bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba umumnya dan masyarakat serta keluarga khususnya 
sebagai pedoman pelaksanaannya. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah dalam penerapan kegiatan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat ini dibutuhkan waktu dan peran 
Badan Na:-kotlka Propinsi I Kabupaten I Kotamadya (F:NP/K) untuk C:iterima sebagai program 
pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban penyalahgunaan {demand reduction) 
narkoba di Indonesia, sehingga program ini harus berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam 
rangka P4GN pada umumnya. · 

Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber saya sampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan ke~asamanya dalam menyusun buku ini. 
Saya berharap buku ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh para petugas dan 
penyelenggara serta unsur·unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 
Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Petunjuk dan Bimbingan·Nya 
kepada kita . sekalian dalam upaya penanggulangan masalah ini, sehingga masyarakat merasa 
terlindungi dan me rasa a man untuk mendapatkan pelayanan T erapi dan Aehabilitasi 
Penyalahgunaan Narkoba. 

Sekian dan terima kasih 
Wassalamu' alaikum Wr. Wb. 



BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

BNN 

KATA SAMBUTAN 
KEPALA PELAKSANA HARlAN 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan 

HidayahNya serta atas ke~asama dari berbagai pihak, telah berhasil disusun 

Buku WKeterampilan Dasar Orang Tua Oalam Pencegahan Kekambuhann. 

sebagai upaya dari kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narlmba) 

Berbasis Masyarakat. 

Meningkatnya jumlah kort:Jan penyalahgunaan Narkoba tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar saja tapi sudah sampai ke seluruh pelosok nusantara tercinta ini. 

Kondisi ini mengharuskan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam upaya 

Terapi dan Rehabilitasi . Buku Pedoman ini sangat penting artinya bagi 

masyarakat umumnya dan bagi penyelenggara serta pelaksana pelayanan 

Terapi dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan NarXoba. 

Perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi 

yang benar dan bertanggung jawab selalu dibicarakan di berbagai media massa. 

Hal yang perlu dipahami oleh kita semua adalah, bahwa dalam penerapan 

program pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat di tempat

tempat terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dibutuhkan waktu dan 

peran Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (BNPIK) untuk diterima 

sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi korban 

penyalahgunaan (demand reduction) NarXoba di Indonesia, sehingga program 

pelayanan Terapi dan Rehabilitasi berbasis masyarakat harus berdasarkan 

situasi dan kondisi yang ada dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan 

Nark.oba pada umumnya. 



Kepada segenap Tim Penyusun, Panitia, Pengarah dan Narasumber, saya 

sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan 

ke~asamanya dalam menyusun buku ini. Saya bertlarap buku ini segera 

dapat dimanfaatkan secara optimal oteh para petugas dan penyelenggara 

serta unsur-unsur terkait di masyarakat dalam upaya pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi berbasis masyarakat bagi korban penyatahgunaan narkoba. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita 

datam upaya pelayanan Terapi dan Rehabilitasi penyatahgunaan Narkoba 

datam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat yang bebas dari 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, 8 Desember 2003 
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BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

KATASAMBUTAN 
KEPALA PUSAT LABORA TORIUM 

TERAPI DAN REHABILITASI 
PELAKSANA HARlAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

Terapi dan Rehabilitasi Karban Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu tanggung 

jawab Badan Narkotika Nasional yang perlu mendapat perhatian masyarakat umumnya 

dan penyelenggara serta pelaksana pelayanan khususnya. Untuk. maksud tersebut disusun 

Buku Keterampilan Dasar Orang Tua dalam Pencegahan Kekambuhan sebagai upaya dari 

kegiatan pelayanan Terapi dan Rehabi litasi korban peoyalahgunaan narkotika, 

psikotropika dan bahan adiktif lairmya (Narkoba) berbasis masyarakat yang dapat 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan Terapi dan 

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat. 

Buku Pedoman ini berisi prinsip-prinsip dan langkah-langkah serta strategi kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan mempunyai keterarnpi lan dasar 

sebagai orang tua dalam pencegahan dalam upaya Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat. 

Selanjutnya diharapkan melalui Buku Keterampilan Dasar Orang Tua dalam Pencegahan 

Kekambuhan ini : 

I. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat di tempat-tempat 

teQadinya korban penyalahgunaan narkoba di lndoneisa dapat dilaksanakan secara 

sistematis. bertahap dan terarah melalui metode yang benar, diak:ui dan ilmiah. 

2. Sebagai pedoman bagi para pelak.sana baik di tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupaten 

I Kota dalam melak.sanakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

berbasis masyarakat. 

3. Dapat dijadikan rujuk.an ilmu pengetahuan dan penelitian dalam pengembangan 

upaya penanggulangan penyalahgW1aan Narkoba berbasis masyarakat bagi instansi 

dan lembaga terkait di masyarakat dalam melaksanakan program Terapi dan 

Rehabili.tasi korban penyalahgunaan Narkoba. 



Kami sadari bahwa buku pedoman ini belumlah lengkap dan sempuma. Untuk itu saran 

dan masukan kami harapkan bagi peny~mpurnaannya sejalan dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan dan pengembangannya di bidang Terapi dan Rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkoba. 

Jakarta, Desember 2003 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini Ieiah menjadi masalah yang 

serius, jumlah penyalahgunanya diperkirakan 1 - 3 Juta orang. Sebagian besar korban 

merupakan generasi muda, sehingga berdampak buruk bagi pembangunan sosial, ekonomi 

dan ketahanan nasional. Sehubungan hal tersebut, masalah penyalahgunaan Nartoba 

menjadi ancaman bagi keselamatan bangsa dan tidak dapat dipandang sebagai masalah 

kesehatan dan sosial semala·mata. 

langkah-langkah tegas Ieiah difakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk 

menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Namun demikian, 

usaha-usaha tersebut belum memadai untuk dapat mencegah dan mengatasi 

penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba. Partisipasi aktif anggota masyarakat dengan 

segenap potensinya adalah sangat penting dalam upaya menghambat peredaran gelap dan 

penyalahgunaan Nar'Koba. Sehingga secara lebih efektif dan efisien akan mencapai hasil yang 

lebih optimal dalam upaya pemerintah memerangi masalah tersebut, yang selanjutnya sangat 

menentukan kesejahteraan dan ketahanan generasi yang akan datang. 

Keluarga merupai<an lembaga yang dasar bagi pendidikan akhlak seseorang, maka 

orang tua (Mereka yang menjalankan fungsi sebagai orang tua atau yang dituakan) 

memiliki peran penting dalam melakukan usaha-usaha awal dalam pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba. Karena orang tua memiliki tanggung jawab yang utama dalam 

mendidik anak-anaknya (Mereka yang dianggap sebagai anak atau yang febih muda) agar 

menjauhi Narkoba. Orang tua perlu memberi didikan dan bimbingan terus-menerus sejak 

anak-anak mereka masih kecil melalui belaian kasih sayang, jalinan hubungan yang rnesra 

serta bimbingan rohani dalam keluarga. 

Orang tua juga harus menyadari tentang bahaya Narkoba dan betapa mudahnya 

anak-anak muda terjebak ke dalam perangkap Narkoba. bila kelahanan mereka lemah serta 

mudah dipengaruhi oleh anasir-a~asir yang kurang sehat. 

Juga di kalangan masyarakat, orang tua adalah pendidik yang dapat dalam 

memainkan peranan penting guna mendukung upaya-upaya pemerintah melakukan 

pencegahan kekambuhan penyalahgunaan Narkoba dengan mempelajari keterampilan

keterampilan dasar sebagai orang tua 



B. Tujuan 

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberi penjelasan dengan cara-cara yang 

praktis/mudah dimengerti bagi orang tua, seperti keterampilan untuk ber1<omunikasi dan 

menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak remaja, sehingga me~eka dapat berperan 

serta dalam melakukan pencegahan kekambuhan. 

Beberapa contoh yang diberikan dlsini adalah untuk. mempe~elas dan memudahkan 

para orang tua atau yang menjalankan fungsi sebagai orang tua memahami isi buku ini. 

Keterampilan-keterampilan ini dapat dilakukan, balk oleh orang tua maupun anggota-anggota 

keluarga lainya dan masyarakat sebagai orang tua. Mereka dapat menggunakan inovasi dan 

imaginasinya untuk merancang kegiatan-l<.egiatan. Para orang tua atau yang menjalankan 

fungsi sebagai orang tua diharapkan dapat melaksanakan secara konsisten dan serius demi 

mencegah kambuhnya anak-anak remaja mereka terhadap masalah Nar1<oba. 

C. Metode Pelatihan 

Keterampilan dasar sebagai Orang Tua dalam Penecagahan Kekambuhan ini dapat 

diajarkan kepada para orang tua atau yang menjalankan tugas pokok sebagai orang tua 

dengan cara : 

a. Penjelasan Teoritis 

b. Diskusi Kelompok 

c. Simulasi 



BABII 
PRINSIP-PRINSIP 

1. Pencegahan kekambuhan hendaknya dimulai dari dalam diri remaja yang sedang menjalani 

proses rehabilitasi. Kasih sayang, perhatian dan bimbingan rohani yang terus-menerus dapat 

membina akhlak dan menimbulkan iman yang teguh bagi anak-anak mereka. Oengan 

terwujudnya keluarga semacam ini, maka ketahanan dan kekokohan negara akan terjamin. 

2. Upaya pencegahan kekambuhan memerlukan kerjasama dari semua lapisan masyarakat, 

tennasuk diantaranya orang tua atau yang menjalankan fungsi sebagai orang tua, 

guru/pendidik, kelompok relawan, organisasH>rganisasi sosial maupun tiap-tiap individu. 

3. Peranan dan sumbangan yang dapat diberikan oleh orang tua, pendidik dan kelompok

kelompok relawan adalah sangat penting. 

4. Keterampilan orang tua berlmmunikasi dan menjalin hubungan dengan anak-anak mereka, 

akan menentukan kualitas hidup keluarga serta kualitas kehidupan sosial mereka secara 

umum dan dapat berfungsi sebagai pencegahan kekambuhan. 



BABIII 
METODE KETERAMPILAN DASAR ORANG TUA 

DALAM PENCEGAHAN KEKAMBUHAN 

A. Keterampilan Meningkatkan Kuatitas Hubungan Orang Tua dengan Anak, Kualitas 
Hidup dan Kehidupan Sosial Keluarga; 

1. Memahami remaja dan kodratnya sebagai remaja seperti misalnya : 

a. Mengenali dan mengakui remaja sebagaimana mereka adanya, bukan apa yang 

dipikirkan oleh orang tua tentang mereka dan bukan seperti yang diinginkan oleh 

orang tua. 

b. Tahu mengapa remaja melakukan hal-hal yang mereka lakukan. 

c. T ahu mengapa dan bagaimana remaja akan beraksi di bawah kondisi tertentu . 

2. Remaja terutama lebih tertarik pada diri mereka sendiri daripada kepada orang tua. Hal 

yang perlu diketahui oleh orang tua adalah bahwa tindakan manusia (remaja) diatur oleh 

pikirannya sendiri, kepentingannya sendiri. Sifat ini sangat kuat dalam diri remaja. Semua 

remaja serupa da!am hal ini. Hal-hal yang per1u d~akukan oleh orang tua adalah : 

.a. Ketika mulai berbicara dengan anak remajanya, ambilah topik yang paling menarik 

bagi mereka untuk dibicarakan, yaitu tentang diri mereka, misalnya "ini untuk kamu", 

"kamu akan disukai orang. jika kamu melakukan hal ini" atau ·ini akan 

menyenangkan orang lain dan kamu akan mendapatkan keuntungan ganda, bila 

kamu melakukannya· dan sebagainya. 

3. Cara lain untuk menfaatkan ketertarikan remaja pada diri mereka sendiri dalam sebuah 

percakapan adalah dengan memancing mereka untuk berbicara tentang diri mereka. Jika 

orang tua dapat mengarahkan remaja untuk membicarakan diri mereka maka mereka 

akan sangat menyukai orang tua, seperti antara lain dengan mengajukan pertanyaan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana keadaanmu hari ini? 

b. Bagaimana kemajuan pelajaranmu disekolah ? Apakah kamu menjumpai kesulitan ? 

Apakah kamu perlu bantuan ayah-ibu ? 

c. Kegiatan apa yang ka~ inginkan untuk mengisi waklu luang kamu ? 

4. Kebanyakan orang tua tidak cakap atau tidak mengesankan di mala anak-anaknya, 

sebab mereka sibuk memikirkan dan membicarakan diri mereka sendiri. Pendapatnya 

sendiri, keinginannya sendiri : pikirkanlah bagaimana agar anak-anak anda tertarik pada 

and a 



B. Keterampilan Membuat Anak Remaja Merasa Penting; 

Pastikan untuk membuat anak remaja merasa penting, sebab sifat manusia yang paling 

umum adalah hasrat untuk menjadi penting, hasrat untuk diakui. Semakin orang tua dapat 

membuat anaknya merasa penting, semakin besar tanggapan mereka pada orang tua. 

Beberapa cara untuk membuat mereka merasa penting adalah : 

1. Dengar1<.an mereka, ini cara paling baik untuk membuat mereka merasa penting. 

2. Puji dan hargailah mereka, bila mereka patut mendapatkannya. 

3. Panggilah mereka dengan namanya. 

4. Berhentilah sejenak sebelum anda menjawab mereka. Hal ini memberi kesan pada 

mereka, bahwa anda telah merenungkan apa yang mereka katakan dan bahwa ada 

manfaatnya untuk merenungkan. 

5. Gunakan kata-kata 'kamu' dan 'milikmu', bukan 'aku' dan 'milikku" 

6. Sambutlah anak yang menunggu untuk berbicara atau bertemu dengan anda. 

7. Perhatikanlah setiap anak, bukan hanya yang menonjol saja. 

C. Keterampilan untuk Menyetujui Pendapat; 

Kuasai seni bersedia menyetujui pendapat anak remaja dengan cara sebagai berikut : 

1. Befajarlah untuk mau menyetujui atau setuju dengan orang fain. Kembangkanlah sikap 

dasar mau menyetujui orang fain 

2. Katakanlah kepada anak anda, bahwa anda setuju dengan mereka. Biar1<.anlah mereka 

tahu, bahwa anda setuju dengan mereka, misalnya dengan menganggukkan kepa!a. 

3. Jangan katakan kepada anak anda bahwa anda tidak setuju dengan mereka kecuali 

mutlak perlu. 

4. Akuilah bila anda salah. 

5. Kapanpun anda salah, katakanlah dengan terus terang. 

6. Tahanlah diri anda untuk tidak berdebat, sekalipun anda benar. 

7. And a tidak akan menenangkan hati anak anda dengan jalan berdebat. 

8. Tanganilah anak yang suka berdebat dengan tepa!, cara yang terbaik adalah menolak 

untuk berdebat dengan mereka 

D. Keterampilan untuk Mendengarkan; 

Ada 5 aturan yang membuat orang tua menjadi pendengar baik yakni : 

1. Menatap anak yang sedang berbicara. 

2. Condongkan badan ke anak dan dengarkan dengan penuh perhatian . 

3. Ajukan Pertanyaan. 



4. lkutilah topik si pembicara dan jangan memotong atau mencela. 

5. Jangan memindahkan focus dari si pembicara (anak) ke diri anda {orang tua). 

E. Keterampilan untuk Mempengaruhi; 

1. langkah penting untuk membuat anak melakukan apa yang anda ingin mereka lakukan 

adalah mengetahui apa yang akan membuat mereka melakukannya atau tahu 

bagaimana caranya menggerakkan mereka. 

2. Jangan menganggap bahwa anak menyukai apa yang anda suka atau mencari yang anda 

carL 

3. Berusahalah mencari tahu apa yang disukai o!eh anak remaja anda, maka anda-dapat 

menggerakkan mereka dengan mengatakan apa yang ingin mereka dengar. 

4. Kemudian anda hanya menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang 

mereka inginkan dengan melakukan apa yang anda inginkan mereka lakukan. Sebagai 

contoh, bila orang tua mengetahui bahwa anak remajanya menginginkan mencari 

pendidikan yang banyak memberi peluang kemajuan, maka bahas dengannya mengenai 

hal tersebut lntinya adalah bahwa anda sebagai orang tua harus mengetahui apa yang 

dia inginkan dan kemudian tunjukan bagaimana dia dapat memperoleh apa yang 

dicarinya dengan melakukan apa yang anda inginkan (misalnya, dengan giat belajar). 

5. Cara~ra mengetahui apa yang anak remaja anda inginkan ·adalah dengan bertanya 

melihat dan mendengarkan mereka, dilambah dengan usaha anda untuk mengetahuL 

F. Keterampilan untuk Meyakinkan; 

Orang Tua dapat menghilangkan sikap skeptis anak-anaknya terhadap pemyataan

pemyataan mereka yang menguntungkan diri sendiri (Pemyataan-pemyataan yang 

menyangkut kepentingan orang tua) dengan menyatakannya dalam cara yang berbeda. 

Caranya adalah orang tua tidak membuat pemyataan ilu secara langsung, melainkan 

mengutip seseorang. Biart<:anlah orang lain membuat pemyataan itu untuk anda, sekalipun 

orang lain itu tidak hadir. Jadi bicaralah lewat orang ketiga . Sebagai contoh, jika anak anda 

ing in tahu apakah ia dapat menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dengan baik, 

anda akan mengatakan bahwa mantan gurunya di SLTA, sangat terkesan dengan 

kemampuan dan ketekunannya. Anak remaja anda akan lebih tert<:esan, dari pada jika anda 

sendiri yang menyatakannya. Mereka akan sangat skeptis jika anda sendiri yang 

menyatakannya. 



G. Keterampilan untuk Memb·uat Anak Mengatakan "Ya"; 

Ada banyak cara untuk membuat anak anda menyatakan "Ya' dengan mantap dan senang 

kepada anda, dan membuat mereka menyalakan • Ya' berarti membuat mereka melakukan 

apa yang anda ingin mereka takukan. Ada 4 ( empal) cara yang baik : 

1. Berilah mereka alasan untuk mengatakan 'Ya' kepada Anda. Akan tetapi pastikan bahwa 

alasan yang anda berikan ada!ah alasan yang akan menguntungkan mereka. 

2. Ajukan pertanyaan "Ya' bi!a orang tua ingin .membuat anaknya mengatakan 'Ya' 

kepadanya, pertama-tama, masukanlah mereka kedalam kerangka berfikir 'Ya'. lni dapat 

ditakukan dengan menanyakan liga atau empat pertanyaan, yang jawabanya 'Ya'. 

Contoh : 

• Kamu ingin kelak berbahagia bukan? (si anak remajanya jelas ingin) 

• Kamu ingin menjadi orang dewasa yang sukses, bukan? (si anak remaja jelas ingin) 

Pertanyaan 'Ya' adalah petanyaan yang hanya dapat dijawab dengan 'Ya". Gagasan di 

balik pertanyaan 'Ya' adalah jika orang tua memasukkan anak remajanya ke dalam 

kerangka berfikir 'Ya', ini akan lebih memungkinkan si anak remaja untuk mengatakan ya 

kepada orang tua. 

3. Berilah anak anda pilihan di antara dua 'Ya' dengan membuat mereka melakukan apa 

yang anda inginkan, clengan cara ini atau cara lain. Misalnya anda dapat mengatakan 

kepada anak anda : 

• Apakah kamu ingin mulai belajar hari ini atau besok • 

• Apakah kamu akan mulai membereskan buku-bukumu hari ini atau besok • 

Memang cara ini tidak selalu bertlasil, namun akan lebih baik dari pada anda hanya 

memberi anak anda sebuah pilihan antara mengatakan "Ya' dan· Tidak". 

4. Mengharapkan anak anda mengatakan "Ya' kepada anda dan biar1c:an mereka tahu, 

bahwa mereka diharapkan mengatakan 'Ya'. 

Biar1c:an anak anda tahu, dengan jelas-jelas memberi mereka kesan, bahwa mereka 

diharapkan untuk mengatakan 'Ya'. 

Banyak remaja yang tidak ragu atau goyah melakukan, apa yang diinginkan orang 

tuannya, begitu orang tuannya membuat mereka tahu, hat itu diharapkan dari meraka. 

H. Keterampilan untuk Menentukan Suasana Hati; 

Orang Tua dapat membuat anak remajanya bersikap kooperatif dan bersahabat dalam waktu 

singkat dengan cara : 

Dalam detik pertama, saat orang tua pertama kali melakukan kontak mata dengan anak, 

sebelum orang tua mengatakan sesuatu, berikan senyum tulus anda kepada anak remaja 



anda. Hal ini akan niembuat mereka menanggapi dengan baik, mereka akan membalas 

senyum anda dan senang. Dalam setiap hubungan manusiawi di antara dua orang, hal ini 

akan menciptakan atmosfir yang menyenangkan. 

Tersenyumlah sebelum anda memecahkan kesunyian. lni menjadikan pembicaraan 

antara orang tua - anak dimulai dengan suasana yang hangat dan bersahabat. 

2. Nada suara dan ekspresi wajah orang tua juga amat penting karena hal ini menunjukan 

pemikiran - pemikiran anda yang lebih dalam. 

Keterampilan untuk Memuji; 

Seorang anak membutuhkan santapan untuk jiwa, seperti halnya untuk lubuh. Sepanjang hari 

atau malam anak anda akan bersinar oleh kala manis dan pujian anda kepadanya. Anak anda 

akan menyukai anda, karena menyatakan hal-hal yang baik, dan anda akan merasa enak 

karena Ieiah menyatakan hal-hal tersebul Orang tua harus bermurah hati dengan pujiannya, 

tetapi ; 

1. Pujian itu harus tutus. 

2. Pujilah perbuatannya, bukan orangnya. 

3. Buatlah pujian itu spesifik, tunjukan dengan tepa!, seperti misalnya, "Andi, nilai 

matematikmu meningkat pesat , kamu memperlihatkan keseriusanmu dalam belajar". 

4. Biasakanlah untuk setiap hari mengatakan satu hal yang baik kepada anak-anak anda. 

5. Kelika anda sebagai orang tua melihat kebahagiaan, rasa terima kasih dan kesenangan 

yang dapat anda berikan kepada anak-anak anda, anda juga akan merasa senang. 

J. Keterampilan Untuk Mengkritik; 

Kunci keritikan yang bertlasil terletak dalam jiwa kritikan itu. Ada 7 hal yang harus 

diper1ihat.kan oleh orang tua untuk mengkritik dengan tepa!, yakni; 

1. Jangan pemah mengkrilik di depan umum dan teriakan dengan suara keras. 

2. Mulailah kritik dengan menciptakan suasana bersahabat, untuk memperlunak 'pukulan' 

terse but. 

3. Kriliklah perbuatanya, bukan orangnya. Perbuatanlah yang harus dikritik, bukan orangnya. 

4. Sediakan jawaban atau cara yang tepa!. Ketika orang tua memberitahu anaknya, bahwa 

hal yang dilakukannya adalah salah, maka orang tua seharusnya juga memberitahunya 

bagaimana melakukannya dengan benar. 

5. Mintalah ke~asama, jangan menuntutnya. Orang tua akan mendapat kerjasama lebih 

besar dari anaknya, bila mereka memintanya, daripada jika menuntutnya. 

6. Satu krilikan untuk sebuah pelanggaran, kritikan yang dibenarl<an hanya sekali. 



7. Akhiri kritikan dengali perkataan yang bersahabat, seperti misalnya "Ayah dan lbu 

Menyayangi kamu· Bukan dengan perkataan "Kamu sudah ditegur, sekarang perbaiki 

perbuatanmu·. lni adalah hal terpenting ketujuh ketentuan terse but. 

K. Keterampilan untuk Berterima Kasih; 

Orang tua harus menunjukan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada anaknya, bila 

mereka pantas menerimanya. Anak remajanya akan menyukai dan menanggapi mereka yang 

menujukan rasa terima kasih dan penghargaan ke~ada mereka. Anak anda hampir selalu 

akan memberi anda lebih banyak di lain waktu. Tetapi, ada seni untuk mengatakan "Terima 

Kasih" yakni : 

1. Katakanlah dengan sungguh-sungguh dan tulus . 

2. Katakanlah dengan jelas tanpa ragu, jangan dengan bergurau atau sepintas selalu. 

3. Pandanglah anak yang anda beri ucapan terima kasih. Terima kasih mempunyai arti yang 

jauh lebih besar, bila saat mengatakannya sambil memandang si anak. 

4. Sebut namanya saat berterima kasih, sehingga memiliki nuansa pribadi. 

5. Amati peluang untuk memperlihatkan pujian kepada anak anda. 

l. Keterampilan untuk Meneiptakan Kesan Baik; 

Jika orang tua ingin anaknya berpikir baik tentang mereka. menghormati mereka, memandang mereka 

dengan kekaguman dan hormat, maka orang tua harus rnemberi kesan bahwa mereka memang 

pantas urrtuk mendapatkan hal tersebut Jni te~adi terutama karena nllai yang diberikan orang tua 

kepada diri mereka sendiri. Orang tua harus bangga pada diri mereka (tetapi tidak sombong) .. 

Disamping it1.J orang tua juga harus : 

1. Bersikap tulus; Jauhilah rayuan murahan, janji-janji kosong dan kata-kata tidak berarti. Katakanlah 

hal-hal yang memang anda maksudkan. 

2. Tunjukan antusiasme, karena antusiasme menular. 

3. Jangan terlalu cemas; dalam berhubungan dengan anak-anak jangan kelihatan terlalu 

cemas atau panik. 

4. Jangan berusaha membuat diri anda kelihatan tebih baik dengan membuat anak anda kelihatan 

buruk. 

5. Jika anda tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik, jangan mengatakan apapun. 

M. Keterampilan untuk Melakukan Pereakapan; 

1. Jika orang tua tidak tahu dengan tepat apa yang ingio anda katakan, janganlah membuka 

mu1ut anda. 

2. Katakanlah dengan singkat, langsung ke pokok masalah. 

3. Pandanglah anak sewaktu anda berbicara, sehingga mengesankan. 



4. Berbicaralah hal-hal yacig menarik minat anak. 

5. Jangan berusaha membuat sebuah pidato, tetapi buatlah pembicaraan. 

N. Keterampilan untuk Meningkatkan Kesadaran Orang Tua dalam Peran Pencegahan Oini 
dan Kekambuhan Narkoba; 
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1. Menjelaskan kepada anak-anak mereka, bahwa semua keputusan dalam keluarga dibuat 

secara bersama oleh ayah dan ibu dengan cara sebagai berikut : 

a. Mengadakan dialog dengan semua anggota keluarga, mengenai hal-hal penting 

dalam keluarga. 

b. Menghindari pertengkaran di hadapan anak-anak, jika te~adi konflik antara ayah dan 

ibu, anak-anak juga harus mengelahui, bahwa setiap konflik ada cara 

penyelesaiannya. 

c. Tenlukan nilai-nilai dan norma-norma keluarga. seperti misalnya nilai-nilai sopan

santun, sating menghormali terutama kepada yang lebih tua. Kalau akan pergi harus 

memberitahu dan minta ijin pada orang tua dan sebagainya. 

2. Memperlihatkan nilai-nilai kepribadian yang baik untuk ayah dan ibu, karena mereka 

merupakan model atau contoh kepada anak-anaknya, antara lain dengan cara : 

a. Menghormali hak-hak individual seliap anggota keluarga. 

b. Menghindari menggunakan kata-kata yang mercndahkan citra ayah dan ibu di 

hadapan anak-anak. 

c. Menghindari memper1ihatkan sifat-sifat yang kurang baik dihadapan anak-anak 

seperti misa!nya minum--minuman keras, merokok, be~udi, ringan Iangan dan 

sebagainya. 

3. Orang Tua harus berusaha meluangkan waktu untuk membicarakan masalah-masalah 

dan hal-hal yang bertmbungan dengan anak-anaknya, seperti misalnya, membahas 

tentang masalafl..masalah yang berXaitan dengan penggunaan waktu luang, hobby, 

pelajaran, ternan anak-anak mereka dan sebagainya. 

4. Orang Tua harus mengatur waktu dan cara-cara pemanfaatannya, seperti misalnya: 

a. Memberi kesempatan, dimana kebutuhan dan keinginan tiap-tiap individu dalam 

ketuarga dapat diakomodir. 

b. Saling memberitahu atau menginformasikan anggota-anggota keluarga yang lain, bila 

akan melakukan sesuatu atau akan pulaog terlambat, karena lembur dan sebagainya. 

c. Meluangkan waktu untuk membicarakan masalah-masalah keluarga. 

5. Ayah dan .ibu harus bekerjasama untuk menghayali keadaan dan peran pasangannya 

dalam ketuarga, seperti misalnya ayah membantu mengasuh dan mendidik anak-anak. 



0. Keterampilan untuk Mem·upuk Kesadaran tentang Bahaya dan Ancaman Nar1mba; 

1. Orang tua harus mengetahui kegiatan anak-anaknya serta kawan-kawan bergaulnya 

dengan cara kadang-kadang bergaul dengan kawan-kawan anaknya atau kadang-kadang 

mengundang mereka datang ke rumah untuk mengakrabkan diri dan rnengetahui kegiatan 

mereka. 

2. Menciplakan suasana harmonis, memperhhatkan sikap memperhatikan dan bertanggung 

jawab terhadap kebahagiaan anggota ke luargany~ dengan cara : 

a. Mewajibkan atau mengupayakan semua anggota keluarga makan malam bersama, 

sembahyang bersama, serta bertukar pikiran dan sebagainya. 

b. Secara berkala mengadakan forum keluarga untuk rnembicarakan kejadian-kejadian 

atau masalah keluarga. 

c. Memberi dukungan moral bagi usaha-usaha atau niat baik yang dilakukan oleh 

anggota keluarga, seperti misalnya turut dalam pertandingan atau perlombaan 

pengembangan bakat. 

3. Orang tua harus menunjukan kasih sayang dan pertlatian yang sama kepada semua 

anggota keluarga, antara lain dengan cara menghindari perbedaan dalam pemberian 

kasih sayang kepada anak-anak, balk untuk yang sulung, yang bungsu, pria maupun 

wan ita. 

4. Orang tua harus memastikan bahwa nilai-nilai agama, tradisi dan pengalaman, murni 

diwujudkan di kalangan keluarga dengan cara antara lain : 

a. Mengidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga. 

b. Menghidupkan dan menghayati nilai-nilai positif dan baik dari tradisi kekeluargaan 

Timur dan Barat. 

5. Orang tua harus berusaha memperkecil jurang perbedaan antar generasi dengan cara 

antara lain : 

a. Anak-anak harus mengkaji dan memahami latar belakang dan keadaan keluarga, 

sedangkan ayah dan ibu juga harus mencoba memahami hasrat, minat dan kehendak 

anak-anak mereka. 

b. Tunjukan kasih sayang dan pertlatian seperti antara lain memberi perhatian dan 

hadiah pada peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga, menyatakan penghargaan, 

bila wajar dan sesuai. serta menjauhi sikap mencaci maki, atau sikap meremehkan 

c. Mengikut sertakan semua anggota keluarga dalam kegiatan yang sesuai. 

d. Mengadakan dialog dan tukar pikiran dengan semua anggota keluarga untuk 

menyelesaikan konflik. 
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e. Membahas secara bersama-sama dengan anggota keluarga, misalnya masalah 

kecanduan narkoba, masalah remaja dan sebagainya. 

Mendorong anggota keluarga untuk menjalankan hobinya yang baik, misalnya 

mengumpulkan perangko, tanaman langka dan sebagainya. 

6. Menghindari diskriminasi dalam tugas dan peran diantara anak-anak pria maupun wanita , 

yang sulung maupun yang bungsu dengan cara : 

a. Mendorong anak laki-laki maupun peremp~an untuk membantu orang tua sesuai 

dengan pekerjaan yang lazim dike~akan oleh rnasing-masing jenis kelamin. 

b. Memberi peluang kepada anak-anak untuk memilih jurusan pendidikan yang mereka 

minati. 

7. Menghindari tindakan over protective terhadap anak-anak, sehingga menyebabkan 

mereka kurang mandiri dan kurang percaya diri, antara lain dengan cara mendorong. 

kemandirian anak dalam mengambil keputusan, dengan memberi arahan dan nasehat· 

nasehat. 

P. Keterampilan untuk Membimbing Anak agar Tidak Terjerumus Narkoba; 

Untuk dapat melakukan pencegahan kekambuhan, maka disamping menguasai ketrampilan 

sebagai orang tua, para orang tua juga harus : 

1. Melengkapi diri mereka dengan pengetahuan tentang factor-faktor yang dapat menjadi 

pencetus kekambuhan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si remaja sendiri, seperti antara lain, 

keadaan emosi yang negative atau yang positif, gangguan kesehatan, keinginan 

untuk menguji kemampuannya dalam mengendalikan diri, godaan~odaan. 

12 

b. Faktor-faktor yang berasat dari tuar diri si rernaja, seperti antara lain : konflik dalam 

hubungan dengan seorang yang dekat dengannya, desakan kawan-kawan untuk 

menggunakan Narkoba dan ketika sedang bergembira bersarna ternan-ternan. 

2. Melengkapi diri mereka dengan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kekambuhan 

dan mewaspadai hat-hal tersebut : 

a. Suasana hati si remaja yang ter1ampau positif atau sebaliknya terlampau negatif. 

b. Kekurang mampuan untuk mengatasi masalah-rnasalahnya. 

c. Kekurang rnampuan untuk bergaul. 

d. Mudah bereaksi secara emosional (impulsiQ. 

e. Sikap pesimis atau sebaliknya menganggap rnudah terhadap kesembuhan. 

PersePsi si remaja terhadap kernampuannya dalarn mengatasi situasi-situasi sulil dan 

berbahaya. 



g. Tingkat kemampuan berpikir remaja tersebut. 

h. Pengaruh lingkuogan dan pergaulan seperti antara lain, kurang memperoleh 

dukungan social atau dukungan keluarga, desakan kawan·kawan untuk 

menggunakan Narkoba, kurang memiliki pekerjaan yang produktif, atau kurangnya 

pengawasan sekolah, kurang memiliki kegiatan-kegiatan untuk pengisi waktu 

senggang atau rekreasi. 

Pengaruh keadaan fisik dari si remaja sendiri,_seperti antara lain, ketagihan, gejala

gejala sakau yang ber11:epanjangan atau mengalami penyakit kronis. 

Adanya gangguan kejiwaan. 

k. Perasaan bersalah atau malu yang ber1ebihan, merasa hidupnya kosong dan tidak 

bermakna. 

Sikap negative terhadap orang yang rnerawatnya, pelayanan after care yang terlalu 

lama serta pengobatan yang kurang tepa!. 

Orang tua juga harus mengetahui dan mewaspadai hal-hal sebagai berikut : 

a. Bahwa melihat, mendengar, membaui, menyentuh atau mencoba lagi Nar11:oba, dapat 

menyebabkan kekambuhan. 

b. Kekambuhan dapat timbul karena adanya sebab-sebab psikologis, seperti antara lain, 

konflik kejiwaan, kekecewaan, merasa terluka, marah dan kecewa. 

Hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua, bila menjumpai keadaan-keadaan tersebut 

adalah : 

a. Membantu anak remajanya untuk mengatasi perasaan-perasaan tersebut. 

b. Mengalihkan perhatian si remaja pada hal-hal lain yang dapat menyebabkannya lupa 

pada Narl<oba. 

c. Menjalankan mereka dari godaan Narkoba dan menganjurkannya menarik napas 

dalam<lalam. 

d. Bila semua usaha ini belum memberi hasil, bawalah si remaja untuk memperoleh 

pertolongan dari tenaga professional, sebelum ia kambuh kembali. 
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BABIV 

PENUTUP 

Pencegahan kekambuhan harus dimulai dari lingkungan keluarga .Upaya ini melibatKan 

orang tua serta anggota keluarga lainnya, melalui perrbentukan keluarga bahagia. Strategi 

mencegah kekambohan harus d~aksanakan oleh orang tua, termasuk diantaranya memberi kasih 

sayang, asuhan yang baik, membina hubungan dan men}alin kedekatan diantara para anggota 

keluarga tersebut, membimbing anak--anak mereka agar memiliki kepribadian yang kuat serta 

bersama-sama (seluruh anggola keluarga) bertanggung jawab membina ketuarga bahagia. Para 

orang tua per1u menanamkan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan hubungan keluarga, 

ketahanan dan kemandirian dalam aspek·aspek kekeluargaan bagi semua anggota keluarga. Hal 

ini termasuk penerapan nilai-nilai positif . Disamping itu, orang tua harus menyediakan waktu bagi 

keluarga, supaya keper1uan anak-anak akan kasih sayang dan perhatian dapat dipenuhi dengan 

sebaik-baiknya. Or.mg tua serta anggota-anggota keluarga yang lain juga harus meningkatkan 

pengelahuan mereka mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan upaya-upaya pencogahan 

kekambuhan, baik secara langung ataupun tak langsung. 

Beberapa kegiatan yang harus diwujudkan bagi Ofang tua serta masyarakat, antara lain 

peningkatan kesadaran dan ketahanan terhadap bahaya Nar1toba, pemupukan kehanoonisan 

keluarga, pendidikan dan bimbingan agama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengisian 

waktu luang dan rekreasi serta menyalur1<an kegiatan·kegiatan sosial bagi keluarga dan 

lingkungan tempat tinggalnya. 
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